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1. Cost �

No és la millor qualitat preu i a 
més no s'ha treballat amb 

diferents distribuidors

Hi ha opcions de components 
més econòmics 

No s'ha treballat amb diferents 
distribuidors

10%

2. Qualitat �
No s'ha fet cap estudi de 

qualitat 
Algun component no és el més 

adequat
Els components són adequats 

però no s'argumenta
10%

3. Seguretat �
No s'ha tingut en compte cap 

aspecte
Falta algun aspecte de 

seguretat imporant
S'han tingut en compte però no 

s'argumenten
10%

4. Sostenibilitat �
No s'ha tingut en compte cap 

aspecte
Falta algun aspecte de 
sostenibilitat important

No s'argumenta de forma clara 10%

5. Dimensions �
No s'ha fet cap esforç en 

aquest àmbit
No són les més adients No s'argumenta de forma clara 10%

6. Funcionalitat � Falta alguna prestació rellevant
Falta alguna prestació no 

rellevant
Disposa de les prestacions 

demanades
10%

7. Prestacions �
Les prestacions no són 

adequades
Alguna prestació es millorable No s'esposen de forma clara 30%

8. Impacte social � No es comenta l'impacte social
Els comentaris són poc 

rellevants
Els comentaris són correctes 

però es podrien millorar
10%

S'han tingut en compte els aspectes de seguretat 
per a l'aplicació i s'argumenten de forma clara

No treballat o 
entregat

S'aporten millores funcionals al sistema  i 
s'argumenten de forma clara

S'han tingut en compte aspectes de sostenibilitat 
en especials els referents a cosum i 

s'argumenten de forma clara

Les dimensions del sistemes són les més 
reduïdes possibles  i s'argumenten de forma 

clara

Les prestacions electrònics del sistema són les 
correctes i s'esposen de forma clara (rang de 

treball, limitacions, etc)

S'argumenta de forma clara quin és l'impacte 
social del sistema implementat

La relació qualitat-preu és òptima i a més s'ha 
buscat en diferents cases distribuidores per a 

obtenir el millor preu.

S'argumenta de forma clara que s'han 
seleccionats els components més idonis per a 

realitzar l'aplicació
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