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A començament de l’any 2004 es va iniciar un projecte conjunt entre l’empresa privada CATSA i la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) tot establint un marc de col·laboració amb la intenció de 

modelitzar el procés de valoració de béns immobles.  

 

Les bases d’informació a partir de les quals van treballar els investigadors de la UPC van ser les

bases de dades amb què es treballava en aquell moment a l’empresa CATSA. El resultat del primer 

treball realitzat sobre aquestes bases (CPSV, 2004) va aportat com a informació complementaria una

recopilació de problemes i dificultats associats. Aquests problemes venien donats bàsicament per la

qualitat deficitària de les bases de dades i per la necessitat d’incorporar-hi nous camps i criteris de 

valoració no contemplats fins al moment.  

 

L’objectiu primer d’aquesta tesi va ser plantejar una possible forma de càlcul dels conceptes ‘qualitat’ i

‘estat’ de l’objecte immoble. Per aconseguir aquest objectiu s’havia de modificar el format 

d’introducció, que havia de passar de ser d’introducció lliure a ser protocol·litzat. Aquest nou format

havia de permetre no només disposar d’una definició tècnica dels acabats, sinó també la possibilitat

de realitzar estudis de comparació, cost i evolució dels immobles. 

 

La protocol·lització i la tecnificació de la informació va ser el primer pas d’aquest procés. Això va fer

possible establir una sèrie de categories d’acabats per a cada una de les parts que conformaven un 

objecte immoble. El segon pas va ser aconseguir diferents bases de preus, a partir de les quals poder

realitzar els estudis estadístics necessaris per a acabar fixant un preu únic a cada una de les

categories establertes en el primer pas. 

 

Establir una caracterització de les diferents categories de materials era el tercer objectiu d’aquest part

del procés. Això comportava definir indicadors quantitatius de la qualitat, vides útils, corbes de pèrdua

de la qualitat, així com les recuperacions derivades de possibles reformes.  

 

Una vegada finalitzat aquest el procés d’obtenció del CEQM, es va plantejar la necessitat de realitzar

un mètode simplificat, en que ens permetés comparar els resultats modelitzats a partir del CEQM amb

les informacions procedents de les mostres. 
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