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RESUM

La gestió de projectes en una empresa de desenvolupament de software és bàsica pel seu 
bon funcionament. Els models de millora de processos proporcionen una base de bones 
pràctiques, que la indústria ha demostrat que són eficaces, a partir de la qual definir els 
processos de l'empresa. 

Moltes organitzacions de desenvolupament de software no tenen una metodologia definida 
en la gestió dels projectes. És més, és habitual que cada cap de projecte dirigeixi els 
projectes a la seva manera, amb eines diferents i sense una planificació detallada abans 
d'iniciar el projecte. La conseqüència d'això és que hi hagi retards en les entregues dels 
projectes, que s'acabin amb presses, sense fer les proves pertinents i, per tant, els clients 
rebin uns productes que poden contenir errors. 

Aquest projecte final de carrera, té com a objectiu donar resposta als problemes anteriors 
amb la implantació d'uns nous processos que resolguin la necessitat d'estandarditzar la 
gestió dels projectes a l'empresa i les eines utilitzades per a fer-ho.

El model que es pren com a referència en aquest projecte d'innovació és el CMMI 
(Capability Maturity Model Integration), que és l'estàndard de facto utilitzat en el món del 
desenvolupament de software.
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RESUMEN

La gestión de proyectos en una empresa de desarrollo de software es básica para su buen 
funcionamiento. Los modelos de mejora de procesos proporcionan una base de buenas 
prácticas, que la industria ha demostrado que son eficaces, a partir de la cual definir los 
procesos de la empresa.

Muchas organizaciones de desarrollo de software no tienen una metodología definida en la 
gestión de los proyectos. Es más, es habitual que cada jefe de proyecto dirija los proyectos 
a su manera, con herramientas diferentes y sin una planificación detallada antes de iniciar el 
proyecto. La consecuencia de esto es que haya retardos en las entregas de los proyectos, 
que se acaben con prisas, sin hacer las pruebas pertinentes y, por lo tanto, los clientes 
reciban unos productos que pueden contener errores.

Este proyecto final de carrera tiene como objetivo dar respuesta a los problemas anteriores 
con la implantación de unos nuevos procesos que solventen la necesidad de estandarizar la 
gestión de los proyectos en la empresa y las herramientas utilizadas para hacerlo.

El modelo que se toma como referencia en este proyecto de innovación es el CMMI 
(Capability Maturity Model Integration), que es el estándar de facto utilizado en el mundo del 
desarrollo de software.
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ABSTRACT

Project management in a software development company is essential for its proper 
functioning. The process improvement models provide a basis of good practice, that the 
industry has proven to be effective, from which we can define the business processes.

Many software development organizations do not have a defined methodology in project 
management. Moreover, it is common for project managers lead projects in their own way, 
with different tools without detailed planning before starting the project. The consequence of 
this is that there are delays in delivery of projects, as they are ended up in a hurry, without 
making the relevant tests, and therefore, the clients receive products that may contain errors.

This master thesis aims to address the above problems with the implementation of new 
processes that resolve the need to standardize project management in the company and the 
tools used to do so.

The model taken as a reference in this innovation project is CMMI (Capability Maturity Model 
Integration), which is the de facto standard used in the software development world.
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INTRODUCCIÓ

CONTEXT DEL PROJECTE

La gestió dels projectes és freqüentment una assignatura pendent a les empreses de 
desenvolupament de software. 

Sovint, uns caps de projectes “heroics”, amb més ganes que no pas amb una bona 
metodologia, dirigeixen els projectes de maneres diferents, amb eines diferents i sense 
realitzar una anàlisi detallada del projecte que han de dirigir. Aquest fet suposa que molts 
cops s'originin canvis en la definició de l'abast i de les especificacions del projecte de 
manera imprevista. En conseqüència, es produeixen retards en el lliurament dels productes 
que, a més, s'acaben amb presses i sense fer les proves necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament. 

Treballar d'aquesta manera comporta malestar tant pels treballadors, que tenen la sensació 
d'estar sempre “apagant focs”, com pels clients, que no veuen satisfetes les seves 
expectatives.

Amb aquesta situació es fa necessari la implantació d'una metodologia de treball comuna 
per a tots els integrants de l'empresa. Els models de qualitat proporcionen un punt d'inici per 
a les empreses, que es beneficien de l'experiència prèvia en altres organitzacions.

L'esforç que suposa realitzar una transformació tant significativa en la manera de treballar 
d'una empresa és enorme. Per tal de tenir èxit en la implantació, resulta indispensable la 
implicació de la direcció. Aquesta, a més a més, ha de motivar la resta de treballadors per 
aplicar la nova metodologia i per adaptar-se a aquesta.

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar uns processos que estandarditzin la gestió dels 
projectes de desenvolupament de software. 

Els nous processos, que suposaran una innovació per a l'empresa, han de permetre treballar 
d'una manera més intel·ligent, millorant les planificacions i les especificacions dels projectes. 
Això comportarà una millora de la productivitat i de la qualitat dels seus productes i el 
consegüent augment de la satisfacció dels clients.
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ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

El projecte es divideix en tres parts. La primera tracta del concepte d'innovació, els tipus i les 
fonts de la innovació i de la importància de la innovació. Aquesta part finalitza amb el procés 
de la innovació i com es gestiona aquest. En la segona, es posa en context l'empresa, els 
seus orígens i quina és la seva activitat. La darrera part s'ocupa de les motivacions per 
implantar un sistema de qualitat, la decisió de quin model escollir i de la pròpia implantació 
del sistema, amb la creació i el desplegament dels processos.



Implementació del nivell 2 del model CMMI en una PIME 17

PART 1: INNOVACIÓ

1. DEFINICIÓ I CONCEPTES BÀSICS
La innovació és el procés en el qual, a partir d'una idea, invenció o reconeixement d'una 
necessitat es desenvolupa un producte, tècnica o servei útil fins a que sigui comercialment 
acceptat. Aquest procés està impulsat per la creativitat, que és la capacitat de generar noves 
idees i de relacionar-les per a crear-ne d'altres (veure Fig. 1).

Es fa necessari realitzar la distinció entre “idea”, “invenció” i “innovació” donat que són 
conceptes que habitualment es confonen. La idea és la visualització d'un concepte que resta 
a la ment, no és material. La materialització d'una idea és una invenció que, quan és 
introduïda amb èxit al mercat (en el cas de productes o serveis) o aplicada per una empresa 
(en el cas de processos, mètodes de comercialització o mètodes d'organització) esdevé una 
innovació1.

Es veu doncs que les idees són importants dins el procés de la innovació però no s'ha de 
perdre de vista el que deia Theodore Levitt2:  

“Ideas are useless unless used.” 3

La innovació sorgeix quan es confronten diferents idees, percepcions i maneres de 
processar i jutjar informació. L'origen de les idees no ha de ser necessàriament a dins d'un 
departament d'investigació. Poden sorgir de qualsevol departament d'una empresa com del 
de producció o del de comercialització. De fet, la majoria d'idees que acabaran sent una 
1 La distinció entre invenció i innovació també es plasma en els agents que hi participen: l'agent de 

la invenció és el científic o el tècnic, mentre que l'agent de la innovació és l'empresari.
2 Theodore Levitt va ser economista i catedràtic a la Harvard Business School. El 1962 va rebre el 

premi Academy of Management pel seu llibre Innovation in marketing. 
3 Les idees no serveixen si no s'utilitzen. 

Figura 1: La creativitat impulsa el procés d'innovació.

CREATIVITAT

INVENCIÓ INNOVACIÓIDEA
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innovació són aportades pel departament comercial, que recull les suggerències dels clients. 
Això succeeix a causa que, a més de la factibilitat tècnica, la idea ha de tenir una demanda 
potencial.

Una altra definició d'innovació és la que proposen Pavón i Goodman4. Segons ells la 
innovació és el conjunt d'activitats, inscrites en un determinat període de temps i lloc, que 
porten a la introducció amb èxit al mercat, per primera vegada, d'una idea en forma de nous 
o millors productes, serveis o tècniques de gestió i organització[1].

Així doncs, les dues definicions anteriors comparteixen el concepte que la innovació és 
l'explotació amb èxit de noves idees. Per tant:

Aquestes definicions d'innovació es deriven de la que va donar Joseph A. Schumpeter, un 
economista austríac, que va ser el primer en destacar la importància dels fenòmens 
tecnològics en el creixement econòmic. Schumpeter va definir la innovació[2], el 1934, en un 
sentit més general que el de les innovacions específicament tecnològiques. Segons la seva 
definició clàssica, la innovació comprèn els cincs casos següents:

– Introducció de nous productes.

– Introducció de nous mètodes de producció.

– Obertura de nous mercats.

– Desenvolupament de noves fonts de subministrament de matèries primeres o altres 
béns utilitzats per a la producció d'altres béns.

– Creació de noves estructures de mercat en un sector d'activitat.

A l'apartat 6, que tracta dels tipus i de les fonts de la innovació, s'explicarà de manera més 
detallada cadascun d'aquests casos. 

4 Julián Pavón Morote és doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Madrid i un 
directiu expert en gestió de la innovació i tecnologia que va participar en la fundació del CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial), del Ministeri d'Indústria, com a subdirector 
general. També ha col·laborat amb el Banc Mundial i amb diversos organismes nacionals i 
internacionals com a assessor expert en matèria d'innovació i tecnologia. 

Richard Alan Goodman va ser un expert en estratègia empresarial i innovació i catedràtic 
d'administració d'empreses a la UCLA Anderson School of Management. Un dels temes principals 
del seu treball va ser la cerca de les fonts d'efectivitat organitzacional i d'avantatges competitius.

innovació = invenció + explotació



Implementació del nivell 2 del model CMMI en una PIME 19

Finalment, la definició d'innovació més àmpliament acceptada és la que proposa el Manual 
d'Oslo5, publicat per la OCDE6, segons el qual una innovació és la introducció d'un nou o 
significativament millorat, producte (bé o servei), d'un procés, d'un nou mètode de 
comercialització o d'un nou mètode organitzatiu, a les pràctiques internes de l'empresa, 
l'organització del lloc de treball o les relacions exteriors[2].

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA INNOVACIÓ
Les innovacions presenten les següents característiques:

– Tenen associada una incertesa sobre el resultats de les activitats de la pròpia 
innovació, és a dir, a priori no es coneix quin serà el resultat. Per exemple, no es sap 
si la R+D donarà lloc a un producte comercial d'èxit, ni el temps ni els recursos 
necessaris per tal d'introduir un nou procés de producció, de comercialització o 
organitzatiu, ni tampoc el seu nivell d'èxit.

– Impliquen inversió (tant d'actius materials com immaterials), salaris i compra d'equips 
o  serveis que poden ser rentables en un futur.

– Impliquen la utilització de coneixements existents (donant-lis un nou ús o fent una 
combinació d'aquests) o de nous.

– Tenen com a objectiu la millora dels resultats de l'empresa mitjançant l'obtenció 
d'avantatges competitius (millorant la demanda de productes, els costos o la 
capacitat  per a innovar).

Els objectius de la innovació es relacionen doncs amb les motivacions de les empreses per 
innovar. Els efectes, en canvi, es refereixen als resultats efectivament observats de les 
innovacions: degut a l'esmentada incertesa que presenten les innovacions, aquestes poden 
tenir efectes inesperats o addicionals en relació als que s'havien suscitat amb la seva 
introducció.

Les millors innovacions, a més, es caracteritzen per la seva simplicitat. Serien aquelles que, 
quan són conegudes, la gent es pregunta “com pot ser que no se m'hagi acudit a mi?”. Un 

5 El Manual d'Oslo és una guia de referència per la recollida i l'anàlisi de dades sobre innovació. El 
propòsit del Manual d'Oslo és proporcionar unes directrius per la recollida i la interpretació de les 
dades sobre innovació. Un dels objectius de la recollida de dades sobre innovació és entendre 
millor la innovació i la seva relació amb el desenvolupament econòmic. Un altre objectiu és 
proporcionar uns indicadors que permetin avaluar comparativament els resultats a nivell nacional i 
d'aquesta manera facilitar informació per a la formulació de polítiques. La darrera versió del 
manual és de l'any 2005.

6 Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. És una organització 
internacional que té com a objectiu coordinar les polítiques econòmiques i socials dels estats 
membres.
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exemple és Chupa Chups: els nens acostumen a treure's els caramels de la boca i agafar-
los amb la mà. La solució innovadora per no embrutar-se les va ser posar un pal als 
caramels.

Les innovacions eficaces acostumen a tenir aquesta simplicitat i comencen sent petites; 
procuren aconseguir una cosa específica. Un exemple és la idea elemental de posar la 
mateixa quantitat de llumins en una caixeta. Aquesta noció tan simple va fer possible omplir 
automàticament les caixetes i va donar als suecs un monopoli mundial sobre aquesta 
indústria durant mig segle.

Per aconseguir innovar s'ha d'aplicar un procediment sistemàtic que utilitzi tant el pensament 
racional com l'imaginatiu. Per tant, innovar és esforç més que no pas genialitat[3]. Això 
permetrà trobar noves maneres d'afrontar problemes i reptes empresarials, ja sigui amb 
coneixements nous o preexistents. 

Una altra característica de tota innovació és que ha d'incloure un element de novetat: nou 
per a l'empresa, nou per al mercat o nou per al món sencer[2].

Una innovació és nova per al mercat quan l'empresa és la primera en llançar-la al seu 
mercat7.

La innovació que és nova per al món sencer es diferencia de l'anterior en que l'empresa és 
la primera en llançar-la a tots els mercats i tots els sectors d'activitat nacionals i 
internacionals.

L'exigència mínima perquè es consideri innovació és que el producte, el procés, el mètode 
de comercialització o el mètode d'organització siguin nous (o significativament millorats) per 
a l'empresa. Altrament, no es considera innovació fins que el nou o millorat producte s'hagi 
introduït al mercat. En el cas dels nous processos, mètodes de comercialització o mètodes 
d'organització, no es considerarà innovació fins que hagin estat introduïts a l'empresa, és a 
dir, que l'organització en faci ús. Per tant, encara que un producte o procés funcioni des d'un 
punt de vista tècnic, pot no esdevenir innovació si fracassa la seva introducció.

Per tal que una innovació tingui èxit, a més, ha d'implicar a tota l'empresa. La involucració de 
la direcció resulta indispensable. Aquesta ha de transmetre a la resta del personal el seu 
compromís mitjançant la missió, els valors i l'actitud. Ha de motivar el personal per tal que 
aquest exterioritzi les seves idees, els seus coneixements i la seva creativitat. A més del 
recolzament que ha de proporcionar la direcció, també són necessaris per l'èxit de la 

7 El mercat es defineix com l'empresa i els seus competidors i pot referir-se a una regió geogràfica o 
a una gamma de productes.
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innovació la utilització de sistemes i eines adients així com recursos humans i financers. 

L'èxit d'una innovació atrau imitadors que copien o perfeccionen el producte o procés que 
han estat innovadors. A partir de l'empresa innovadora i dels imitadors s'inicia el procés de 
difusió de la innovació, és a dir, la penetració massiva de la innovació a través dels circuits 
comercials als diferents consumidors, països, regions, sectors, mercats i empreses després 
de la seva primera introducció.

Les empreses que són les primeres en introduir innovacions es consideren que són el motor 
del procés d'innovació. La distinció entre empreses líders i seguidores ve donada doncs per 
qui desenvolupa i qui adopta innovacions (una innovació no ha de ser desenvolupada 
necessàriament per la pròpia empresa, sinó que pot adquirir-la a d'altres empreses o 
institucions mitjançant l'esmentat procés de difusió). Un exemple de com el procés de difusió 
pot alterar el lideratge al mercat d'una empresa es té en els reproductors de vídeo analògics: 
Sony va apostar fort pel seu sistema de vídeo Betamax que, tot i ser superior 
tecnològicament al VHS8 (amb millors qualitats de vídeo i so), aquest darrer, que es va 
llançar al mercat un any més tard, es va acabar imposant.

3. L'EMPRESA INNOVADORA
Una empresa innovadora és aquella que ha introduït almenys una innovació9. Donat que el 
seu entorn10 varia contínuament, aquesta ha d'innovar constantment per tal d'adaptar-se i 
aprofitar les oportunitats que ofereixen aquests canvis. Això comporta que l'empresa ha de 
sistematitzar la innovació: ha de mantenir un flux constant d'innovacions tenint en compte 
que no totes tindran el mateix èxit. Aquesta incertesa inherent a les innovacions significa que 
innovar comporta un cert risc. Però no innovar és encara més arriscat perquè els productes 
de l'empresa poden quedar obsolets. Per tant, les empreses no són temeràries per intentar 
innovar sinó que cerquen reduir riscos. 

Una altra raó per la qual les empreses han de sistematitzar les activitats d'innovació és 
obtenir avantatges competitius i, a més, aportar valor afegit als clients en comparació a les 
solucions existents. L'objectiu és desmarcar-se de la competència buscant noves formes de 
fer les coses, noves maneres d'organitzar-se, noves funcionalitats i usos pels productes o 
noves maneres de generar i utilitzar el coneixement intern de l'empresa. 

8 VHS són les sigles de Video Home System (sistema de vídeo domèstic). 
Font: http://en.wikipedia.org/wiki/VHS.

9 En una definició més àmplia d'empresa innovadora, es considera que una empresa realitza 
activitats d'innovació no només si introdueix una innovació, sinó també si té innovacions en curs o 
innovacions avortades.

10 A l'annex A s'explica detalladament l'entorn de la innovació.
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Aquest coneixement intern no és només científic i tecnològic, sinó que també es basa en 
l'aprenentatge i el coneixement tàcit11.

Una empresa innovadora presenta les següents característiques:

– Té una estratègia de desenvolupament definida.

– Visió per identificar (anticipar) els requeriments de l'economia (tendències del 
mercat).

– Capacitat per obtenir, processar i assimilar informació tecnològica i econòmica.

– Aptitud per aconseguir cooperació interna (a tota l'estructura funcional) i externa 
(amb els centres d'investigació, universitats, assessories i consultories, clients i 
proveïdors).

– Constant interès per la superació professional de tot el personal.

– Gaudeix generalment d'unes valoracions més altes a borsa (és el que s'anomena 
“prima d'innovació12”).

En quant als empresaris innovadors, estan motivats a assumir el risc d'introduir una nova 
idea en el mercat a causa dels beneficis extraordinaris que esperen obtenir en el futur.

Peter Drucker[3] afirma que els empresaris (o emprenedors) d'èxit són aquells que estan 
compromesos amb la pràctica sistemàtica de la innovació. Aquesta és el mitjà pel qual els 
emprenedors creen nous recursos generadors de riquesa. 

També afirma que hi ha innovacions que sorgeixen d'un instant de genialitat però que la 
majoria d'elles, especialment les de major èxit, són el resultat d'una investigació conscient i 
deliberada d'oportunitats. Thomas A. Edison deia que “el geni és un 1% d'inspiració i un 99% 
de transpiració”, és a dir, de suor i treball dur.

11 El coneixement tàcit és aquell coneixement que té una persona (i que sovint no n'és conscient que 
el té) i que és difícil de transmetre a una altra persona per escrit o oralment. Un exemple és anar 
en bicicleta, que només s'aprèn per mitjà de la pròpia experimentació.

12 La prima d'innovació (innovation premium) és el major valor que presenta una companyia pel fet 
que els inversors hi reconeixen la capacitat de mantenir un creixement sostingut per mitjà de la 
innovació.
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4. ACTIVITATS INNOVADORES
Segons el Manual de Frascati13 [4], de l'OCDE, les activitats d'innovació tecnològica són el 
conjunt d'etapes científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres i comercials, incloent 
les inversions en nous coneixements, que porten o que intenten portar a la implementació de 
productes i processos nous o millorats. Algunes d'aquestes activitats poden ser 
veritablement innovadores per si mateixes, mentre que altres són necessàries per a la 
introducció d'innovacions. 

Són activitats d'innovació:

– La definició de nous conceptes de producte, procés, mètodes de comercialització o 
canvis organitzatius: identificar possibilitats de comercialització, monitoritzar els 
competidors, recórrer a consultors.

– La compra d'informació tècnica, pagament de drets o cànons per invencions 
patentades.

– Augmentar l'experiència professional mitjançant formació interna o incorporant 
aquesta experiència professional contractant personal.

– La inversió en equips, programes informàtics que suposen la incorporació 
d'innovacions realitzades per altres.

– La reorganització dels sistemes de gestió.

– Desenvolupar nous mètodes de comercialització i venda dels béns i serveis.

Les activitats de recerca i desenvolupament experimental (R+D) també són activitats 
d'innovació i poden ser portades a terme en diferents fases del procés d'innovació, sent 
utilitzades no només com la font d'idees creadores sinó també per resoldre els problemes 
que poden sorgir en qualsevol fase fins a la seva culminació.La R+D comprèn a més el 
treball creatiu portat a terme de manera sistemàtica per incrementar el volum de 
coneixements i la utilització d'aquests coneixements per crear noves aplicacions.

El desenvolupament de programes informàtics entra a la categoria de les activitats de R+D, i 
per tant d'innovació, quan es dóna un progrés científic o tecnològic. És a dir, queden 
excloses de la consideració com a activitats d'innovació el manteniment dels programes, la 
resolució d'errors o l'adaptació de programari existent.

13  El Manual Frascati té com a objectiu oferir directrius sobre els mètodes més idonis per la recollida 
de dades sobre R+D en relació als recursos humans i financers dedicats a aquestes activitats. La 
sisena edició és la darrera i data de l'any 2002.
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Les activitats de R+D es poden classificar en 3 tipus: investigació bàsica, investigació 
aplicada i desenvolupament experimental. A l'annex B hi ha una explicació detallada de 
cadascun.

Tanmateix una innovació no ha de ser el resultat d'una investigació bàsica o d'una nova 
tecnologia, pot donar-se com a resultat d'un ús creatiu de coneixements i tecnologies 
existents. Per tant, la investigació no és imprescindible, és només un dels mitjans per a 
accedir a la tecnologia. Però hi ha altres maneres per accedir a la tecnologia com l'adquisició 
d'empreses, aconseguir acords amb altres empreses, les llicències o la compra de 
tecnologia. Aquestes tenen l'avantatge de la rapidesa amb la que s'arriba a disposar de la 
tecnologia o l'absència dels riscos inherents a la investigació pròpia (és important recordar 
que augmentar la despesa en R+D no comporta necessàriament un creixement de les 
vendes ni dels beneficis). L'empresa ha de conèixer allò que s'investiga, es patenta, es 
publica i les activitats dels competidors i les tecnologies que estan emergint, és a dir, ha de 
realitzar activitats de vigilància tecnològica14. L'objectiu és no malbaratar recursos intentant 
inventar allò que ja ha estat inventat per altres (recordar que poden fer-se investigacions que 
no portin enlloc i que no arribin a esdevenir innovació perquè no aconsegueixen ser 
introduïdes al mercat).

Entre investigació i innovació existeix una connexió: els descobriments de la investigació 
poden donar lloc a invents, els quals es convertiran en innovacions technology push 
(innovacions empeses cap al mercat sense tenir en compte les necessitats dels usuaris). 
Per contra, hi han les innovacions que sorgeixen per demandes del mercat (market pull). 
Aquestes innovacions, en canvi, sí que reconeixen la importància de la demanda.

5. IMPORTÀNCIA DE LA INNOVACIÓ
La importància de la innovació per les empreses ve donada principalment per 2 factors: 

1. Defensar la seva posició actual amb relació als seus competidors.

2. Obtenir nous avantatges competitius. 

Segons Michael E. Porter15, les empreses aconsegueixen avantatges competitius mitjançant 
innovacions. Però va més enllà del paper de la innovació com a element clau de la 

14 La vigilància tecnològica està definida a la norma UNE 166006:2011 com un procés organitzat, 
selectiu i permanent, de captar informació de l'exterior i de la pròpia organització sobre ciència i 
tecnologia, seleccionar-la, analitzar-la, difondre-la i comunicar-la, per tal de convertir-la en 
coneixement per prendre decisions amb un risc menor i poder anticipar-se als canvis.

15 Michael E. Porter és un economista nord-americà, professor a l'escola de negocis de la Universitat 
de Harvard (especialitzat en gestió i administració d'empreses) on dirigeix l'Institut per a 
l'Estratègia i la Competitivitat (Institute for Strategy and Competitiveness).
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competitivitat d'una empresa i afirma que la competitivitat d'una nació depèn de la capacitat 
de la seva indústria per innovar i millorar.

A més, les empreses poden adoptar dues actituds diferents:

1. Reaccionar innovant per tal d'evitar perdre quota de mercat davant d'una 
competidora innovadora.

2. Prendre l'ofensiva per aconseguir una posició estratègica en el mercat en relació als 
seus competidors.

La raó última és que innoven per tal de millorar els seus resultats (bé sigui augmentant la 
demanda o bé reduint els costos). És a dir, les innovacions reporten beneficis econòmics a 
les empreses perquè augmenten:

– La qualitat dels productes i serveis.

– La quota de mercat.

– La capacitat de producció. 

Però les empreses no han d'innovar només per millorar la seva competitivitat, sinó que es 
veuen obligades a ser innovadores si volen sobreviure. Si no innoven, aviat són atrapades 
pels competidors. La pressió és molt forta donat que els productes i processos tenen un 
cicle de vida cada vegada més curt (triguen menys temps a quedar obsolets). Aquest 
escurçament ve donat pel progrés tècnic (aparició de nous productes amb millors 
prestacions), la internacionalització de l'economia (que suposa més països competidors) i la 
desmassificació dels mercats (és a dir, la tendència a fabricar productes cada vegada més 
personalitzats, fets a mida i dirigits a mercats específics, que comporta haver de tenir major 
flexibilitat en els processos productius).

Quan un producte arriba al final del seu cicle de vida, ens trobem davant una discontinuïtat 
tecnològica (veure la Fig. 2 a la pàgina següent), és a dir, davant d'una transició d'un grup de 
productes o processos a un altre de diferent. Les empreses que no es volen veure sorpreses 
pel canvi i pretenen continuar sent competitives han d'adoptar ràpidament la nova 
tecnologia. 
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Als següents exemples es veu la importància per les empreses de conèixer quines 
necessitats cobreixen amb la seva activitat, les alternatives que els seus clients tenen 
disponibles per a satisfer-les i en què ha de convertir-se el seu producte en el futur:

1. Al voltant de 1966 la majoria d'empreses fabricants de vàlvules de buit es van veure 
sorpreses per l'aparició del transistor i dels semiconductors. Els fabricants nouvinguts 
com Motorola i Texas Instruments van aconseguir ràpidament el domini del mercat.

2. El 1972 la venda de màquines enregistradores electromecàniques eren el 90% del 
mercat americà. El 1976 ja només representaven el 10% degut a l'aparició de les 
caixes electròniques.

Aquest procés mitjançant el qual noves tecnologies substitueixen a les antigues Schumpeter 
el va anomenar “procés de destrucció creativa”. El desenvolupament econòmic, segons ell, 
està mogut per la innovació per mitjà d'aquest procés. Les innovacions radicals originen els 
grans canvis del món mentre que les innovacions progressives alimenten de manera 
contínua el procés de canvi.

Figura 2: Discontinuïtat tecnològica

La corba en S de la figura relaciona l'esforç realitzat en desenvolupar una tecnologia (per  
mitjà dels recursos utilitzats, tant humans com financers) amb els resultats obtinguts.

Quan s'inicia la investigació sobre una nova tecnologia, el progrés és molt lent. Arriba un 
moment en que els principals problemes estan resolts i, amb una petita despesa 
addicional, les prestacions milloren ràpidament. Després d'aquesta etapa de ràpid 
creixement, el progrés s'estabilitza de nou. Quan s'arriba a aquest punt la tecnologia es 
troba aprop del seu límit i l'empresa ha de gastar més per mantenir la mateixa taxa de  
progrés. En aquest punt d'estancament cal repensar el producte o procés radicalment. 
Ens trobem doncs davant una discontinuïtat tecnològica. Quan hi ha aquests salts 
tecnològics, les empreses que adopten ràpidament la nova tecnologia solen obtenir  
grans beneficis. 

Discontinuïtat
tecnològica

Esforç

Resultats
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6. TIPUS i FONTS D'INNOVACIÓ
Habitualment s'associa innovació amb la introducció d'una nova tecnologia. La innovació 
tecnològica suposa per a l'empresa la introducció d'un canvi tècnic en els productes o 
processos. Però la innovació no depèn necessàriament de la tecnologia, és a dir, existeixen 
innovacions que no són tecnològiques com les dels exemples següents:

– Les botigues d'autoservei van ser en el seu dia una innovació que no va necessitar 
canvis en els productes.

– El leasing16 és un cas d'innovació financera.

– La franquícia és un mètode de comercialització que suposa una innovació per mitjà 
de la creació d'un nou canal de vendes, és a dir, per la creació d'un nou mètode per 
vendre béns i serveis als clients.

– Les innovacions en el disseny de les peces de roba, en la organització de la 
producció i en la distribució han suposat l'èxit d'empreses com Zara o Benetton.

Moltes innovacions són el resultat de combinacions d'altres, com per exemple la utilització 
de caixers automàtics per a llibretes d'estalvi i targetes de crèdit. 

Una primera classificació de les innovacions és la que va proposar Schumpeter[2] el 1934 
que diferencia cinc tipus d'innovació:

1. La introducció al mercat d'un nou producte, és a dir, un bé amb el que els 
consumidors no hi estan encara familiaritzats, o d'una nova classe de productes.

2. La introducció d'un nou mètode de producció, és a dir, un mètode encara no 
experimentat a la branca de la indústria afectada, que requereix fonamentar-se en un 
nou descobriment científic. També pot existir innovació en una nova forma de tractar 
comercialment un nou producte.

3. L'apertura d'un nou mercat a un país, tant si aquest mercat ja existia en un altre país 
com si no existia.

4. La cerca d'una nova font de subministrament de matèries primeres o de productes 
semielaborats, novament sense tenir en compte si aquesta font ja existeix, o bé ha 
de ser creada de nou.

5. La implantació d'una nova estructura en un mercat, com per exemple, la creació 
d'una posició de monopoli.

16 El leasing és una fórmula d'arrendament financer per a adquirir béns afectes a activitats 
econòmiques (a nom d'empreses o de professionals autònoms). Es pot definir com un lloguer amb 
opció a compra al finalitzar la durada del contracte.
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Però hi ha d'altres classificacions dels tipus d'innovació:

– Segons l'impacte: incremental / radical.

– Segons l'objectiu buscat: producte / procés / organització / màrqueting.

– Segons la magnitud del mercat: nacional / internacional.

– Segons l'origen: technology push / market pull.

Les classificacions segons l'impacte i segons l'objectiu buscat són les més utilitzades i 
s'expliquen amb detall a continuació. Després d'això s'expliquen les innovacions segons el 
seu origen.

6.1. TIPUS D'INNOVACIÓ SEGONS EL SEU IMPACTE

La classificació de les innovacions segons el seu impacte divideix aquestes en “radicals” i 
“incrementals”.

6.1.1. Innovació radical (o de ruptura)

Té lloc quan s'introdueixen nous productes i/o processos que són totalment diferents dels 
que ja hi havia i, per aquest motiu, són innovacions més arriscades que les incrementals. 
Aquest tipus d'innovació sol estar relacionat amb invencions científiques i tecnològiques 
(com per exemple els descobriments de la ràdio, la televisió o Internet). També acostumen a 
tenir un període dilatat de temps fins a la seva explotació comercial (per això són més 
habituals les innovacions incrementals).

Les innovacions radicals tenen un impacte significatiu en un mercat i en l'activitat econòmica 
de les empreses d'aquest mercat. Aquest impacte pot modificar l'estructura del mercat, crear 
nous mercats o fer que productes existents es considerin antiquats (suposen el que 
s'anomena “discontinuïtat tecnològica”, que s'ha vist a la figura 2).

6.1.2. Innovació incremental (o progressiva)

Consisteix a fer petites modificacions en els productes i/o processos emprant les tecnologies 
actuals. Són les que normalment sorgeixen durant el procés emprenedor i les que 
representen iniciatives empresarials de més èxit (habitualment les innovacions més simples 
són les millors). Aquestes millores que es van succeint s'acumulen en el producte/procés de 
forma que aquest va millorant progressivament (per exemple, una nova funcionalitat per una 
aplicació informàtica). A més, les innovacions d'aquest tipus solen comportar reduccions de 
costos, com a IKEA, que va introduir una nova manera de comercialitzar els mobles: abans 
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la gent només “escollia” el moble, amb IKEA la gent “escull, transporta i munta” els mobles 
de manera que pot oferir uns preus més reduïts que la competència. 

6.2. TIPUS D'INNOVACIÓ SEGONS L'OBJECTIU BUSCAT

En funció de l'objectiu buscat, existeixen 4 tipus d'innovació: de producte, de procés, 
d'organització i de màrqueting. Aquesta classificació coincideix amb la que proporciona el 
Manual d'Oslo[2]. A continuació s'explica cadascun d'aquests tipus d'innovació.

6.2.1. Innovació de producte

La innovació de producte és la introducció d'un bé o servei nou, o significativament millorat, 
en quant a les seves característiques o en quant a l'ús al que es destina, respecte dels 
preexistents a l'empresa. També s'inclou en aquesta definició la millora significativa de les 
característiques tècniques, dels components i els materials, de la informàtica integrada, de la 
facilitat d'ús o d'altres característiques funcionals.

Els objectius d'aquest tipus d'innovació són:

– Reemplaçar productes.

– Ampliar la gamma de productes.

– Mantenir la quota de mercat.

– Obrir nous mercats (nacionals i estrangers). 

Un exemple d'innovació de producte és l'airbag, que comporta una millora en la seguretat 
passiva dels vehicles.

Tanmateix, no es poden considerar com innovacions de producte: 

– Les modificacions de disseny que no introdueixen un canvi significatiu en les 
característiques funcionals o les utilitzacions previstes d'un producte.

– L'adaptació d'un producte a les necessitats d'un client específic que no presenta 
característiques significativament diferents dels fabricats per a d'altres clients. 

– Les actualitzacions rutinàries (que són modificacions menors introduïdes en un bé o 
servei que ja estan previstes i planificades, com per exemple l'actualització d'un 
antivirus) o modificacions estacionals regulars17 (com per exemple els canvis de 
decoració en un hotel). 

17 Per a més detalls de les innovacions de producte veure l'annex C.



Implementació del nivell 2 del model CMMI en una PIME 30

6.2.2. Innovació de procés

Una innovació de procés és la introducció d'un nou, o significativament millorat, procés de 
producció o de distribució. Això implica canvis significatius en les maneres de treballar, les 
tècniques, els materials i/o els programes informàtics.

Els objectius de les innovacions de procés són:

– Disminuir els costos unitaris de producció o distribució (reduir les despeses salarials 
o les de concepció de nous productes, rebaixar el consum de materials o 
energia, ...).

– Millorar la qualitat (reduir la taxa de rebuig).

– Produir o distribuir nous productes (o productes significativament millorats). 

– Flexibilitzar la producció.

– Millorar les condicions de treball.

– Reduir els efectes de l'entorn18.

Un exemple d'innovació de procés és la implantació de nous processos de desenvolupament 
de software a partir d'un model com ISO/IEC 15504 – SPICE.  

6.2.3. Innovació d'organització

Una innovació d'organització és la introducció d'un nou mètode organitzatiu en les 
pràctiques de l'empresa, l'organització de lloc de treball o les relacions exteriors de 
l'empresa (la condició de novetat és que no hagi estat utilitzat abans per l'empresa i que 
sigui el resultat de decisions estratègiques preses per la direcció).

18 Per a més detalls de les innovacions de procés veure l'annex C.

Figura 3: Innovació de procés.
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L'objectiu de les innovacions d'organització és millorar els resultats d'una empresa reduint 
els costos administratius o de transacció per mitjà de:

– La millora del nivell de satisfacció a la feina (que tindrà com a conseqüència un 
augment de la productivitat),

– La facilitació de l'accés a béns no comercialitzats (com el coneixement extern no 
catalogat19).

– La reducció dels costos dels subministraments.

Són exemples d'innovacions d'organització la introducció per primera vegada de pràctiques 
de formació de personal o la introducció de sistemes de gestió de les operacions de 
producció o subministrament, com els sistemes de gestió de la cadena de subministrament, 
la reestructuració de les activitats i la producció sota comanda.

A més, hi ha innovacions que ho són alhora de procés i d'organització. Per exemple, la 
introducció de nous processos pot implicar la utilització per primera vegada de nous 
mètodes organitzatius, com el treball en grup. Les innovacions d'organització, com la 
introducció per primera vegada d'un sistema de gestió de la qualitat total, poden implicar 
millores significatives dels processos de producció (com per exemple nous sistemes logístics 
per a evitar alguns defectes o nous sistemes d'informació més eficients o nous equips TIC)20.

6.2.4. Innovació de màrqueting

Una innovació de màrqueting és l'aplicació d'un nou mètode de comercialització (que 
l'empresa no utilitzava abans) que impliqui canvis significatius del disseny o l'envasat d'un 
producte, el seu posicionament, la seva promoció o la seva tarifació. Aquest nou mètode pot 
haver estat desenvolupat per l'empresa innovadora o adoptat d'una altra empresa. 

Els objectius d'aquestes innovacions són:

– Satisfer millor les necessitats dels consumidors.

– Obrir nous mercats.

– Posicionar en el mercat un producte de l'empresa d'una nova manera amb la finalitat 
d'augmentar les vendes. 

Un exemple d'innovació de màrqueting és la introducció d'un mètode de comercialització 
com les franquícies, que és nou per a HYDS (veure la figura 4 a la pàgina següent). 

19 Coneixement extern que té una determinada persona i que és difícil de transmetre a una altra.
20 Per a més detalls de les innovacions d'organització veure l'annex C.
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En canvi, no es consideren innovacions els canvis estacionals, regulars o rutinaris dels 
instruments de comercialització. Per tal que ho siguin cal que l'empresa no els hagi utilitzat 
abans. Tampoc és una innovació utilitzar un mètode de comercialització ja emprat per tal 
d'introduir-se en un nou mercat geogràfic o en un nou segment de mercat21.

6.3. TIPUS D'INNOVACIÓ SEGONS L'ORIGEN

Les innovacions segons el seu origen poden ser de 2 tipus: technology push i market pull.

6.3.1. Innovació   technology push  

Una innovació technology push sorgeix amb l'aparició d'una nova tecnologia, que pot donar 
lloc a invents que acabin esdevenint innovacions. Aquestes innovacions són empeses cap el 
mercat sense tenir en compte si satisfan o no alguna necessitat dels usuaris. Per aquest 
motiu, aquestes innovacions funcionen quan hi ha poca competència i és la pròpia innovació 
tecnològica que fa la diferenciació de competitivitat. 

21 Per a més detalls de les innovacions de màrqueting veure l'annex C.

Figura 4: Innovació de màrqueting.
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6.3.2. Innovació   market pull  

Una innovació market pull sorgeix per tal de cobrir necessitats del mercat insatisfetes. És a 
dir, sorgeix per una demanda del mercat. 

Un exemple d'aquesta classificació de les innovacions és una nova funcionalitat d'una 
aplicació desenvolupada a HYDS. Si aquesta es realitza a petició dels clients, seria una 
innovació market pull. En canvi, si la desenvolupa l'empresa per iniciativa pròpia seria una 
innovació technology push. 

6.4. FONTS D'INNOVACIÓ

A l'apartat anterior s'ha vist que l'origen d'una innovació pot estar en l'aparició d'una nova 
tecnologia o en una necessitat detectada al mercat. Però el que fa que sorgeixi la necessitat 
d'innovar pot estar en els vincles d'una empresa amb les fonts d'informació, del 
coneixement, de les tecnologies, de les bones pràctiques i dels recursos humans i financers. 
Cada vincle connecta l'empresa innovadora amb d'altres agents del sistema d'innovació22: 
laboratoris oficials, universitats, departaments ministerials, autoritats reguladores, 
competidors, proveïdors i clients. Alguns d'aquests vincles són:

– Les fonts d'informació de lliure accés: proveeixen d'informació que és accessible per 
a tothom i no requereixen la compra de tecnologia o de drets de propietat 
intel·lectual, ni d'interacció amb la font.

22 Sistema d'innovació (innovation system): concepte introduït per Bengt-Åke Lundvall el 1985. Afirma 
que la innovació i el desenvolupament de tecnologia són el resultat d'un complex conjunt de 
relacions entre els diferents actors que intervenen al sistema, que inclou empreses, universitats i 
centres de recerca. Font http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_system.

Figura 5: Technology push i market pull.

R+D Producció MK Demanda 
del mercat

R+D Producció MK Necessitat?

Technology push:

Market pull:
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– L'adquisició de coneixement i tecnologia: compra de coneixement extern i de béns de 
capital (maquinària, equips, programes informàtics) i de serveis incorporats en el nou 
coneixement o la nova tecnologia, sense interacció amb la font.

– La cooperació en quant a innovació (innovació oberta23): exigeix la participació activa 
amb altres empreses o institucions públiques d'investigació en activitats d'innovació (i 
també poden implicar compres de coneixement i tecnologia). Aquesta cooperació 
permet a les empreses accedir a uns coneixements i a unes tecnologies que serien 
incapaces de fer servir per sí mateixes. 

L'origen d'una innovació pot estar dins de la mateixa empresa o del sector on està 
l'empresa. Pot sorgir l'oportunitat d'innovar degut a:

1) Esdeveniments inesperats: tant els èxits com els fracassos inesperats poden ser 
fonts d'innovació. Un exemple és els Post-it: a l'empresa 3M buscaven un nou 
adhesiu potent, així que van desestimar l'adhesiu que ara s'utilitza als Post-it perquè 
no complia l'objectiu. Anys més tard, recuperen aquest adhesiu per fer marcadors de 
pàgines que no fan malbé els llibres i que ha obtingut gran èxit.

2) Necessitats del procés: a principis del segle XX un estadístic de l'empresa de 
comunicacions AT&T preveu que cap al 1920 totes les dones solteres dels Estats 
Units haurien de treballar com a operadores de commutació. En menys de 2 anys 
l'empresa va desenvolupar i instal·lar commutadors automàtics.

3) Canvis en la indústria i el mercat: quan una indústria creix ràpidament, la seva 
estructura canvia. Les empreses líders d'aquestes indústries o mercats es centren en 
defensar la seva posició i negligeixen els segments del mercat que tenen un 
creixement més ràpid. D'aquesta manera faciliten l'entrada de nous competidors que 
es centren en aquests segments.

D'altra banda, l'oportunitat d'innovar pot sorgir fora de l'empresa degut a:

1) Canvis demogràfics: tant en la quantitat de persones (que són la força de treball) 
com la seva distribució per edats, educació, o ubicació geogràfica. Per exemple, 
l'envelliment de la població fa necessari innovar en serveis geriàtrics.

2) Canvis de percepció: en matèria de salut, cada cop hi ha més avenços però tot i així 
cada cop la gent se'n preocupa més. Aquesta inquietud ha fet que apareguin mercats 
per a les revistes sobre l'atenció a la salut, per als aliments saludables, per als 
gimnasos o per l'equipament per fer exercici a la llar.

23 El concepte d'innovació oberta (open innovation) va ser formulat pel professor Henry Chesbrough 
de la UC Berkeley l'any 2003. Fa referència a un model d'innovació basat en la col·laboració entre 
empreses, centres tecnològics, universitats, sector públic i clients.
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3) Nou coneixement: les innovacions basades en nous coneixements tenen gran 
importància, però solen tenir un període entre que sorgeix aquest nou coneixement i 
la seva aplicació tecnològica d'uns 50 anys. A més, aquestes innovacions 
requereixen habitualment de la combinació de diversos coneixements. 

4) Canvis político-legals: els canvis en les lleis o en les normatives, com per exemple en 
normatives mediambientals, poden ser l'origen d'innovacions.

Els canvis, com s'ha vist, són freqüentment origen d'innovacions. Aquests generen noves 
necessitats que, al seu torn, requereixen de nous productes i serveis per tal de satisfer-les. 

7. EL PROCÉS D'INNOVACIÓ I LA SEVA GESTIÓ
El procés d'innovació, com s'ha vist al primer apartat, comença amb una idea de producte, 
procés o servei que prové de l'aplicació d'una nova tecnologia, dels resultats de la 
investigació o de la voluntat de donar resposta a una necessitat del mercat no satisfeta. El 
procés finalitza amb la introducció del producte o servei al mercat24. Per tant, el procés 
d'innovació inclourà accions de generació de noves idees, així com la seva explotació 
tècnica i comercial. La transformació d'aquestes idees, bé en nous productes i/o processos 
bé en millores en la fase d'explotació, passa per la definició d'uns objectius en el marc d'un 
projecte d'innovació, el seu desenvolupament i la comercialització dels resultats. 

El procés d'innovació s'ha de gestionar per tal que el fet d'innovar estigui sistematitzat i 
esdevingui una activitat quotidiana a l'empresa, mitjançant els projectes d'innovació que 
aquesta realitza25. La gestió de la innovació va més enllà de la gestió de la R+D i inclou, a 
més, altres aspectes com el llançament de nous productes o l'estudi de les raons del seu 
èxit o del seu fracàs.

Els beneficis que pot obtenir l'empresa per gestionar adequadament la innovació són:

– Reducció de les despeses de desenvolupament.

– Reducció del time to market.

– Manteniment del know-how com a actiu de l'empresa.

– Increment del treball creatiu dels enginyers.

24 El sociòleg britànic Roy Rothwell va definir 5 models o generacions del procés d'innovació que 
cobreixen el període que va des del 1950 fins a l'actualitat. Les característiques de cada generació 
s'expliquen a l'annex D. 

25 A l'annex E hi ha més informació sobre els projectes d'innovació. 
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PART 2: HYDS, UNA SPIN-OFF DEL CRAHI-UPC
Aquesta part es divideix en dues seccions. La primera s'inicia amb una explicació sobre el 
centre de recerca a partir del qual va sorgir HYDS, l'empresa on s'ha realitzat aquest 
projecte final de carrera. Tot seguit es defineix què és la hidrometeorologia i s'explica la 
importància del radar meteorològic i dels models aplicats a la previsió i alerta. 

A la segona secció s'introdueix HYDS: els seus orígens, l'equip emprenedor i les fonts de 
finançament. Segueix amb una explicació de la missió de l'empresa, el mercat al qual 
s'adreça i alguns exemples d'ús dels productes desenvolupats per HYDS. 

1. EL CRAHI
El CRAHI26 (Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia) sorgeix a partir d'un conveni 
entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Conselleria de Medi Ambient i 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la creació d'un grup de recerca en 
hidrometeorologia27 a Catalunya. El gener de 2002 es converteix en un centre de la Xarxa de 
Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (Xarxa IT).

L'activitat del CRAHI s'orienta a cobrir les necessitats científiques i tecnològiques al sector 
de la gestió i la previsió hidrometeorològica. Més concretament, desenvolupa models dels 
processos que controlen el cicle de l'aigua superficial. A més, també és un centre de recerca 
de referència en radars meteorològics.

L'aspiració del CRAHI és ser un centre capdavanter en recerca hidrometeorològica per així 
poder liderar la transferència de tecnologia i el suport a la innovació a les empreses del 
sector. Pretén assolir aquests objectius en un marc que potenciï l'esperit creatiu i innovador 
dels investigadors del centre.

26 Web del CRAHI: http://www.crahi.upc.edu/. 
27 A la pàgina següent s'explica què és la hidrometeorologia.

Figura 6: Logotip del CRAHI-UPC.
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Les principals àrees d'activitat del CRAHI són: 

– Desenvolupar algorismes i models hidrològics28 i meteorològics integrats per a la 
previsió dels recursos hídrics.

– Desenvolupar eines hidrometeorològiques de suport a la decisió adaptades als 
diferents camps de la gestió del cicle de l'aigua a la regió mediterrània.

– Donar suport analític, numèric i experimental a les empreses del sector per tal de 
dissenyar solucions innovadores als nous problemes del món de l'aigua (quantificació 
de recursos, estimació i anticipació dels riscos, previsió i presa de decisions, 
quantificació d'impactes, etc.).

– Formar personal investigador qualificat, capaç de treballar amb els millors grups 
internacionals, i amb experiència en el disseny de solucions operacionals en el camp 
de la hidrometeorologia.

– Esdevenir un motor en el desenvolupament de la cultura de la innovació en les 
empreses del sector de la hidrologia i la meteorologia, i un referent per la 
transferència de tecnologia.

1.1. LA HIDROMETEOROLOGIA

La hidrometeorologia és la ciència que estudia el cicle de l'aigua a la natura i està molt 
lligada a la meteorologia, la hidrologia i la climatologia. Comprèn l'estudi de les fases 
atmosfèrica29 i terrestre30 del cicle hidrològic i les seves interrelacions (a la figura 7 es mostra 
l'esquema d'un vesant31). Inclou l'observació, el processat i l'anàlisi del comportament dels 
elements hídrics (principalment les descàrregues dels rius i els volums emmagatzemats a 
embassaments naturals i artificials, així com dels factors meteorològics32).

El desenvolupament d'aquesta ciència ajuda a comprendre els fenòmens 
hidrometeorològics, així com al desenvolupament de sistemes i eines hidrometeorològiques 
que s'utilitzen cada cop més per l'observació, predicció, modelització, prevenció i alerta 
primerenca, a les àrees de control d'inundacions i aplicacions específiques pel control i 
gestió d'embassaments. 

28 Un model hidrològic permet simular com es mou l'aigua a la conca d'un riu.
29 La fase atmosfèrica del cicle hidrològic està formada pels processos d'evaporació, condensació i 

precipitació.
30 La fase terrestre del cicle hidrològic està formada pels processos d'intercepció de la pluja, 

infiltració i vessament superficial.
31 Font: http://www.crahi.upc.edu/es/proyectos/conocimiento/75-que-es-la-hidrometeorologia-.
32 Alguns d'aquests factors meteorològics són la humitat, la temperatura, la pressió atmosfèrica, el 

vent i la precipitació.
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P: precipitació; inf: infiltració; Qb: flux subsuperficial; 
Qei: excés d'infiltració; Qes: excés de saturació.

1.2. LES APLICACIONS HIDROMETEOROLÒGIQUES DEL RADAR 

El radar meteorològic és un instrument capaç de donar una descripció detallada del camp 
espai-temporal de pluja compatible amb les exigències de resolució necessàries per a la 
modelització hidrològica a les zones mediterrànies. Tanmateix, el radar és un instrument molt 
complex que mesura la reflectivitat de la pluja33 (veure la Figura 834).

La mesura de la pluja per mitjà del radar requereix la comprensió física del que representa la 
pròpia mesura i dels factors que afecten a la precisió de la transformació d'aquesta en 
intensitats de pluja al terra. Durant molts anys aquest esforç de comprensió es va deixar de 

33 La reflectivitat de la pluja, Z, és una propietat de les gotes de pluja que té a veure amb la porció de 
potència del senyal emès que li retorna al radar a l'observar aquests blancs. Aquesta propietat està 
relacionada de manera indirecta amb la intensitat de pluja (a través de la distribució de les mides 
de les gotes de pluja) i també, però de manera encara més indirecta, amb la pluja que arriba al 
terra (que és la que interessa de d'un punt de vista hidrològic).

34 Font: http://www.crahi.upc.edu/es/proyectos/conocimiento/76-que-senten-per-aplicacions-
hidrologiques-del-radar-. 

Figura 7: Esquema d'un vesant.

Figura 8: Radar meteorològic.
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banda i es passava a la utilització operacional del radar meteorològic, orientada 
principalment a ajudar a la previsió meteorològica. 

Amb tot, actualment, el gran valor afegit de la utilització del radar és la possibilitat de 
convertir-lo en un instrument essencial a la modelització i a la gestió hidrològica. El 
desenvolupament d'aquestes aplicacions hidrològiques requereix un esforç important de 
R+D per tal de dissenyar i desenvolupar un conjunt d'algoritmes adaptat a les condicions 
climatològiques de les tempestes mediterrànies, que permetin optimitzar l'estimació 
quantitativa de la intensitat de pluja.

A canvi d'aquest esforç s'ha aconseguit disposar d'un camp de pluja cada 5 o 10 minuts amb 
una precisió d'un punt cada quilòmetre quadrat sobre tota l'àrea servida pels radars. Aquesta 
precisió (amb una probabilitat d'encert del 80% per un període de temps de fins a 2 hores) 
és molt superior a l'aportada pels mètodes convencionals, que en el cas d'utilitzar la 
infraestructura aportada pel pla SAIH35 tan sols suposa una densitat mitjana de pluviògrafs 
automàtics teletransmesos d'un punt cada 500km2 (de mitjana a tota Espanya), arribant a 
una densitat màxima a les conques internes de Catalunya (Pirineus orientals) d'un aparell 
cada 200km2. 

1.3. MODELS HIDROLÒGICS APLICATS A LA PREVISIÓ I ALERTA DE 
CRESCUDES

La societat d'avui dia necessita anar més enllà de la construcció d'infraestructures de 
protecció contra inundacions. Requereix que hi hagi una gestió del risc d'inundacions que 
anticipi les crescudes a partir d'informació que permeti prendre decisions i mesures adients 
amb antelació. 

La previsió a les conques grans pot fer-se d'una manera fiable a partir de punts de control 
aigües amunt. Tanmateix, a les conques d'una mida mitjana, la transformació de pluja en 
escorrentia36 té un paper important i l'anticipació requereix generalment de l'aplicació d'un 
model hidrològic que, alimentat amb dades conegudes de pluja i cabal en diferents punts, 
sigui capaç de donar informació sobre la crescuda en els punts d'interès. Aquests models 
pluja-escorrentia, integrats en un sistema de previsió i alerta, necessiten conèixer certa 
informació hidrometeorològica en temps real (provinent de xarxes de pluviògrafs i/o radars 
meteorològics, sensors de nivell i de cabal dels rius). 

35 Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica. És un sistema d'informació encarregat de captar, 
transmetre en temps real, processar i presentar aquelles dades que descriuen l'estat hidrològic i 
hidràulic d'una conca.
Font: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/saih/. 

36 L'escorrentia és la làmina d'aigua que es produeix per sobre el sòl després de la seva precipitació.
Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Escorrentia.
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Els punts d'interès mencionats no es limiten a uns quants punts crítics (com el pas d'un riu 
per una ciutat o a embassaments) sinó que, en general, serà més freqüent rebre peticions 
de l'estat dels rius en molts punts sensibles del territori.

Les característiques meteorològiques, geomorfològiques i urbanístiques de l'àrea 
mediterrània tenen particularitats que dificulten l'anticipació d'inundacions. La pluja pot 
arribar a ser d'una gran variabilitat espacial i temporal i les conques acostumen a tenir 
règims torrencials amb un temps de resposta petit, fet que fa determinant la utilització de 
models hidrològics pluja-escorrentia que tinguin en compte aquesta variabilitat espacial de la 
pluja. Per a això, resulta imprescindible utilitzar la informació radar.

L'objectiu d'un model hidrològic de crescudes és poder orientar a la presa de decisions i 
alertes a les zones sensibles d'inundacions i infraestructures destinades a retenir i laminar 
les puntes de cabal (preses per a la defensa d'avingudes i gestió de l'aigua). Aquest objectiu 
imposa un conjunt de condicionaments, com que el model ha de poder ser utilitzat amb les 
dades disponibles de la conca i que ha de poder utilitzar-se en temps real i adaptar-se a les 
necessitats dels organismes de gestió de les alarmes.

Amb l'objectiu de construir eines i algoritmes que siguin d'ajuda als potencials usuaris (entre 
els quals es troben els organismes que s'encarreguen de la gestió de l'aigua i l'alerta de 
crescudes) el CRAHI té una línia d'investigació centrada en aprofundir en el coneixement de 
la modelització hidrològica a l'àrea mediterrània, identificant i analitzant els processos més 
importants que tenen lloc a una conca, de cara a ser integrats de manera senzilla en 
sistemes operatius que siguin d'utilitat.

2. HYDS
L'empresa HYDS, Hydrometeorological Innovative Solutions, es va crear l'any 2006 i va 
sorgir com una spin-off37 del centre de recerca CRAHI. L'objectiu era transferir la tecnologia 
que es desenvolupava al CRAHI38 a una empresa perquè l'explotés comercialment39.

37 Empresa promoguda per un o diversos investigadors i que es crea, amb el suport de la universitat, 
a fi d'explotar els resultats i el coneixement que aquests investigadors han obtingut en un procés 
d'investigació. Per tant, els investigadors passen a desenvolupar una activitat empresarial. 
Font: Universitat Oberta de Catalunya. Iniciativa emprenedora. Mòdul 4: Els recursos en el procés 
emprenedor. Barcelona, 2009.

38 El que transfereix el CRAHI a HYDS són els algorismes de previsió i quantificació de la pluja.
39 La transferència de tecnologia des del CRAHI és una font d'innovació per a HYDS (veure pàg. 33 i 

ss), que té la llicència en exclusiva per a la comercialització de la tecnologia desenvolupada pel 
CRAHI.
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L'equip emprenedor estava format per:

– Rafael Sánchez-Diezma, aleshores doctorand al CRAHI i actualment director general 
de HYDS. És doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i especialista a 
les àrees de mesura de pluja basada en el radar meteorològic, hidrologia i hidràulica.

– Daniel Sempere, director del CRAHI. És llicenciat en ciències físiques i doctor en 
hidrologia.

– Marc Berenguer, aleshores estudiant de doctorat i actualment director de recerca del 
CRAHI. És doctor enginyer de Camins, Canals i Ports i especialista a les àrees de 
mesura de la pluja basada en el radar meteorològic, hidrologia i hidràulica.

Es va presentar el projecte d'empresa a diversos concursos dels quals, a més de la dotació 
econòmica, va obtenir assessorament per a la millora del pla d'empresa i per orientar 
comercialment els projectes. HYDS va guanyar el 2n premi al 4rt concurs d'idees de negoci 
de la UPC-Innova40 de l'any 2004 (dotat amb 1.800€) i també va obtenir el 3r premi 
Emprenedors de la Fundació Caixa Manresa l'any 2005 (dotat amb 6.000€).

El finançament per la creació de l'empresa es va obtenir de les següents fonts:

– L'equip d'emprenedors va aportar 100.000€.

– El CIDEM41 va aportar 100.000€ de Capital Concepte, que és un préstec 
participatiu42 destinat a empreses de base tecnològica per tal d'impulsar el seu 
creixement.

– Crèdit NEOTEC43 del CDTI44 de 350.000€.

40 http://pinnova.upc.es/Innova/Pagines/altres/4rtconcurs/Catala/lliurament/index.htm  . 
41 CIDEM: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial. És una entitat de dret públic amb 

personalitat jurídica pròpia que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat i té plena 
capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions. El CIDEM està adscrit 
al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. La seva 
finalitat és contribuir a la millora de la competitivitat empresarial mitjançant el foment de la 
innovació, la transferència i la difusió de tecnologia, el desenvolupament empresarial i el foment i 
l'atracció d'inversions empresarials productives, tenint en compte els criteris de reequilibrament 
territorial, respecte al medi ambient, desenvolupament regional i creació d'ocupació. Actualment és 
ACC1Ó (www.acc10.cat) l'agència per la competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Està 
especialitzada en donar suport a la innovació i a la internacionalització d'empreses.

42 Un préstec participatiu és un instrument financer mitjançant el qual lʼentitat prestadora rebrà un 
interès variable determinat en funció de lʼevolució de lʼempresa prestatària.

43 La iniciativa NEOTEC té com a objectiu oferir suport a la creació i consolidació de noves empreses 
de base tecnològica a Espanya.

44 El Centre per al Desenvolupament Tècnic Industrial (www.cdti.es) és una entitat pública 
empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). La seva missió és contribuir 
al canvi de model econòmic recolzant les empreses en els seus desenvolupaments tecnològics per 
a la creació de nous processos, productes i serveis, o la millora substancial d'aquests.
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Posteriorment, es va realitzar una ampliació de capital amb petits socis per un total de 
115.000€.

L'empresa està ubicada l'edifici K2M45 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), a Barcelona. Aquesta instal·lació va ser concebuda com un pont de 
col·laboració entre la universitat i l'empresa. Ofereix els espais i serveis necessaris per 
impulsar i desenvolupar grans projectes d'investigació. Els requisits per formar part del parc 
K2M que han de complir les empreses i grups d'investigació són que duguin a terme 
projectes de base tecnològica de l'àmbit TIC, basats en la col·laboració universitat-empresa i 
que estiguin orientats a productes i/o serveis que puguin ser objecte d'explotació conjunta. 
L'objectiu és millorar la transferència dels resultats de la investigació universitària a la 
societat i, al mateix temps, aconseguir un retorn per a la universitat. 

2.1. MISSIÓ

La meteorologia influeix en l'activitat de diversos sectors de l'economia i condiciona en gran 
mesura les activitats a l'aire lliure de la població. La informació meteorològica resulta de gran 
importància per al desenvolupament eficient tant de les activitats de la societat com 
d'empreses, institucions o associacions socials, entre d'altres.

Tenint en compte això, HYDS desenvolupa i comercialitza aplicacions informàtiques46 que 
ajuden a la presa de decisions al sector de la hidrometeorologia (permeten gestionar 
recursos, estimar i anticipar riscos hidrometeorològics i la quantificació d'impactes). 
Aquestes aplicacions preveuen amb gran precisió com es comportarà la pluja, quan passarà 
l'esdeveniment, quina serà la seva intensitat i quan aplicar plans d'emergència (a la figura 10 
es pot veure com han saltat diverses alertes, entre elles l'alerta per pluges en el seu nivell 
més baix, el groc, que també es pot observar a la figura 11). Per a una central hidroelèctrica, 
per exemple, saber amb antelació si cauran 5 o 50 litres per metre quadrat és determinant.

45 Knowledge to market, coneixement dirigit al mercat. 
46 Recordar que el desenvolupament de software és una activitat d'innovació, tal i com s'havia vist a 

l'apartat 5 de la primera part del projecte.

Figura 9: Logotip de HYDS.
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Figura 11: Vista 'temps actual' de l'aplicació.

Figura 10: Vista 'resum de previsió' de l'aplicació.
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El mercat al qual s'adreça HYDS està format per agències públiques de l'aigua, gestores de 
clavegueram, confederacions hidrogràfiques, depuradores, comunitats de regants, serveis 
portuaris i aeroportuaris, obres públiques (la pluja pot alterar l'enduriment del formigó), 
serveis d'autopistes, camps de golf (on la presència de rajos obliga al tancament de les 
instal·lacions: si l'organització sap que caurà una tempesta en una hora, pot enviar un 
missatge al mòbil dels seus socis per a dir-lis que retardin els seus plans), pistes d'esquí 
(poden tenir la necessitat de preveure la pluja o la neu amb temps per poder informar els 
usuaris) i, en general, les activitats d'oci a l'aire lliure (sobretot clubs esportius).

El primer projecte de HYDS va ser un sistema d'alerta que utilitzava la predicció a curt 
termini de pluges per a l'empresa CLABSA47, que és la gestora del clavegueram de 
Barcelona. El projecte, anomenat HIDROMET, utilitzava la predicció a curt termini provinent 
dels radars meteorològics per alertar les autoritats sobre possibles situacions de risc. Això 
els hi permetria desplegar amb antelació l'operatiu d'emergència en cas d'inundacions.

A continuació s'exposen alguns exemples d'ús dels productes de HYDS:

– L'empresa ADASA, del grup Agbar (Aigües de Barcelona), l'utilitza a la seva 
potabilitzadora de Sant Joan Despí per preveure quan l'aigua del riu arrossegarà 
elements contaminants superficials a causa de la pluja. El dispositiu li dóna marge 
per, abans que es produeixi aquest fet, passar a utilitzar aigües dels pous.  

– El cremallera de Montserrat l'utilitza per preveure quan es pot inundar la plaça de 
l'estació a causa de les pluges i aturar el servei amb un marge adequat de temps.

– L'Open Seat-Godó 2007 (disputat al Reial Club de Tennis Barcelona) va utilitzar un 
sistema per donar alertes de pluja. El producte va ser una eina de suport per decidir 
possibles interrupcions de la competició o per conèixer l'efecte sobre la qualitat de 
les pistes provocat per la pluja. El sistema permetia orientar sobre la possible durada 
i intensitat del fenomen i d'aquesta forma millorar la gestió d'accions addicionals com 
aturar o reiniciar la competició, o proporcionar informació al públic assistent. 

– Al circuit de Montmeló, al campionat de MotoGP de l'any 2011, HYDS va desplegar 
pantalles als boxes per seguir sobre un mapa l'evolució dels núvols en temps real i la 
possibilitat de precipitacions durant la cursa. En cas d'amenaça imminent de pluja, el 
sistema envia alertes als ordinadors i mòbils dels equips. Aquesta informació és clau 
en l'elecció adequada dels neumàtics.

47 Clavegueram de Barcelona, S. A. (www.clabsa.es). 
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HYDS no innova només amb els seus productes. El projecte “Qualitat” (dins el qual es 
realitza aquest PFC) és un projecte d'innovació que consisteix a la implantació del model de 
qualitat CMMI48, suposa alhora una innovació de procés (implica canvis significatius en la 
manera de treballar, que seguirà els nous processos definits) i una innovació d'organització 
(la introducció d'un nou sistema de gestió de les operacions de l'empresa). A la tercera part 
d'aquest projecte final de carrera es desenvolupa la implantació del model CMMI.

48 Capability Maturity Model Integration, model de capacitat i maduresa integrat.
(http://cmmiinstitute.com/)
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PART 3: CMMI, UN PROJECTE D'INNOVACIÓ A HYDS
Aquesta darrera part del projecte consta de tres apartats. En el primer s'explica què va 
portar a HYDS a implantar un sistema de qualitat49. En el següent es planteja un estudi 
sobre  diferents alternatives de models de qualitat i les raons que van dur l'empresa a 
escollir el CMMI. Finalment, el darrer apartat, tracta de la implantació del model, des de 
l'estudi inicial de la situació de l'empresa vers el model, fins l'avaluació final.

1. MOTIVACIONS DE HYDS PER IMPLANTAR UN SISTEMA DE 
QUALITAT

La qualitat dels productes d'una empresa està determinada en gran mesura per la qualitat 
dels processos que aquesta fa servir. Per tant, una empresa que pretengui oferir un producte 
de qualitat haurà de seguir uns bons processos, que s'ajustin a l'organització i que l'ajudin a 
treballar d'una manera més intel·ligent. 

HYDS, a l'iniciar aquest PFC, no tenia uns processos a seguir en el desenvolupament del 
software. L'empresa havia anat creixent des de la seva creació fins a comptar amb una 
vintena de treballadors, que hi posaven moltes ganes i un gran esforç. Tot i la gran voluntat, 
HYDS patia molts dels problemes habituals de les empreses “heroiques”:

– Pla de projecte, si existeix, amb planificacions poc realistes. 

– Pressupostos no vàlids. Aquests es disparen perquè els errors es detecten massa 
tard i cal refer treball.

– Terminis d'entrega impredictibles perquè es produeixen retards habitualment. 

– L'èxit és gràcies als “herois” i als coneixements individuals de les persones.

– Es treballa “apagant focs”.

– Falta de control sobre l'estat dels projectes.

– Requisits incomplets. Canvis inesperats en els requisits.

– Treballadors descontents.

– Clients descontents perquè els productes no s'ajusten a les expectatives.

49 La implantació del model és un projecte d'innovació per a HYDS perquè compleix el requisit mínim 
de “nou per a l'empresa” que s'havia vist a l'apartat 2 de la primera part del PFC.
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A més d'aquests problemes, per veure la necessitat d'implantar un model de millora de 
processos, cal explicar la situació de partida: a HYDS cada cap de projecte dirigia els seus 
projectes a la seva manera, utilitzant eines diferents per a fer el seguiment dels projectes 
(trac50, excel, ...). Això suposava que un treballador que estigués a diferents projectes, una 
mateixa tasca (com per exemple reportar un error) l'havia de fer de manera diferent segons 
de quin projecte es tractés. 

Un altre problema derivat de les diferents eines utilitzades en el seguiment dels projectes és 
la dificultat per saber a què es destinava el temps de cada treballador. Com a conseqüència 
d'això, era difícil saber perquè un projecte es desviava en temps i costos de les estimacions 
que s'havien fet. Així, resultava complicat poder prendre les mesures correctives adients per 
evitar que es reproduís en un futur un problema de característiques similars.

Es veu doncs com, a mesura que una empresa creix, necessita seguir uns processos 
establerts pel bon funcionament de l'organització. A HYDS es va advertir la necessitat 
d'estandarditzar el procés de desenvolupament dels productes51, les planificacions, les 
especificacions i les eines utilitzades. 

Aconseguir això té un cost, és a dir, la qualitat té un cost. Però la no-qualitat també té un 
cost. A la taula52 següent es pot veure el cost de la qualitat i el cost de la “no-qualitat”:

COST DE LA QUALITAT COST DE LA NO-QUALITAT
PREVENCIÓ AVALUACIÓ ERRADES 

INTERNES
ERRADES 
EXTERNES

Costos associats 
amb la prevenció 

dels defectes

Costos associats 
amb la cerca de 

defectes

Costos associats 
amb defectes 

detectats abans de 
l'entrega / 

instal·lació d'un 
producte

Costos associats 
amb defectes 

detectats després 
de l'entrega / 

instal·lació d'un 
producte

Planificació Revisions:
- Requisits
- Disseny
- Plans de proves
- Casos de proves

Refer:
- Requisits
- Disseny
- Codificació
- Documentació

Garanties
Documentació Gestió de queixes
Entrenament Projectes perduts
Eines Suport tècnic
Polítiques i 
procediments

Revisions i 
inspeccions de codi Retesting Noves releases, 

actualitzacions

50 El trac (http://trac.edgewall.org/) és un sistema de seguiment d'incidències per a projectes de 
desenvolupament de software, que es pot enllaçar amb un sistema de control de versions com 
Subversion (http://subversion.apache.org/).

51 Procés de software: Conjunt d'activitats per a desenvolupar i mantenir el software i els productes 
associats (documents de disseny, casos de prova, manuals d'usuari, etc.) i per a gestionar la seva 
producció.

52 Tic.cat. Generalitat de Catalunya. Qualitat de programari CMMI/SPICE. Barcelona, 7 d'abril de 
2010.
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COST DE LA QUALITAT COST DE LA NO-QUALITAT
PREVENCIÓ AVALUACIÓ ERRADES 

INTERNES
ERRADES 
EXTERNES

Costos associats 
amb la prevenció 

dels defectes

Costos associats 
amb la cerca de 

defectes

Costos associats 
amb defectes 

detectats abans de 
l'entrega / 

instal·lació d'un 
producte

Costos associats 
amb defectes 

detectats després 
de l'entrega / 

instal·lació d'un 
producte

Projectes de millora Testing (1a vegada) Menys eficiència 
(treball repetit, 
desviacions en 
terminis, 
pressupostos, etc.)

-
Recollida i anàlisi de 
dades Auditories -

Anàlisi d'errades i 
causes

Avaluacions de 
certificació -

Aquest cost de la qualitat té recompensa perquè, com a conseqüència de millorar els 
processos que es segueixen, s'aconsegueixen molts beneficis. Alguns d'aquests, formen 
part dels objectius de les innovacions de procés i de les innovacions d'organització 
(exposats a l'apartat 6 de la primera part d'aquest projecte):

– Millora de l'estimació de la planificació i del pressupost.

– Millora de l'acompliment del terminis d'entrega.

– Millora del control de l'avançament del projecte.

– Increment de la productivitat.

– Millora de la moral dels treballadors.

– Millora de la qualitat53 (com a mesura de defectes).

– Reducció del cost de la qualitat (es redueix el retreball).

– Increment de la satisfacció del client.

– Increment de vendes i beneficis. 

53 Aquest és un dels motius pels quals és important innovar, tal i com s'havia vist a l'apartat 5 de la 
primera part del projecte (pàgina 25).
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Per tal de millorar els processos, utilitzar un model de processos54 proporciona un punt d'inici 
per a l'empresa, que es beneficia de l'experiència prèvia en altres empreses: les pràctiques 
incloses als models són aquelles que s'ha demostrat a la indústria que són eficaces. A més, 
serveix com a marc de referència per a prioritzar les millores. 

Les claus de l'èxit d'aplicar un model són55:

– Compromís de la direcció.

– Invertir temps i recursos.

– Esforç de l'equip.

– Activitat contínua.

– Realitzar mesures.

L'esforç, per tant, ha de ser de tots els membres de l'empresa. La raó d'això és perquè 
aplicar un model de millora de processos comporta canvis en la forma de treballar de 
l'empresa. Per exemple, els caps de projecte han d'aportar els seus coneixements en gestió 
de projectes per, a partir d'aquí, desenvolupar processos que s'adeqüin a les seves 
necessitats i no simplement intentar complir amb el model de referència.

2. ESTUDI DE LES ALTERNATIVES
El nombre de models de qualitat que existeix és gran. Abans de decidir quin model aplicar, 
una empresa s'ha de plantejar primer si vol centrar-se en la qualitat dels processos o en la 
qualitat del producte. És a dir, si el que vol és aplicar un model de millora de processos o un 
model de millora de productes.

Si es tracta d'una empresa que adquireix programes informàtics, li interessarà més centrar-
se en la qualitat del producte que compra que no en els processos que segueix la 
companyia que li ven el producte56. En canvi, una empresa que desenvolupi software, 
s'haurà de centrar en que els seus processos siguin de qualitat amb la finalitat de crear uns 
programes de qualitat.

A continuació s'exposen alguns models de qualitat de producte i de qualitat de procés.

54 És un recull estructurat de pràctiques que descriuen les característiques dels processos.
55 Es pot veure com la majoria d'aquestes claus de l'èxit coincideixen amb les que s'havien vist a 

l'apartat “Característiques de la innovació” (segon apartat de la primera part, a la pàgina 19).
56 Tot i això, moltes empreses que adquireixen programari es preocupen més per saber si l'empresa 

que els hi ven segueix algun model de qualitat de processos, que no per comprovar la qualitat dels 
productes comprats.
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2.1. MODELS DE QUALITAT DE PRODUCTE

Dins dels models de qualitat de productes TIC, la ISO57/IEC58 25000 (que es basa en les 
normes ISO/IEC 9126 i ISO/IEC 14598) és la més comuna. Proporciona una guia per l'ús de 
les noves sèries d'estàndards internacionals, anomenats “Requisits i Avaluació de la Qualitat 
de Productes de Software” (SQuaRE59). L'objectiu principal és guiar en el desenvolupament 
dels productes de software amb l'especificació i avaluació de requisits de qualitat. Amb 
aquest objectiu, aquesta norma estableix criteris per l'especificació de requisits de qualitat en 
productes software, les seves mètriques i la seva avaluació.

Aquesta norma ISO està formada per les següents divisions60:

– ISO/IEC 2500n: Divisió de gestió de la qualitat.

– ISO/IEC 2501n: Divisió del model de qualitat.

– ISO/IEC 2502n: Divisió de mesures de qualitat.

– ISO/IEC 2503n: Divisió de requisits de qualitat.

– ISO/IEC 2504n: Divisió d'avaluació de la qualitat.

Els ISO/IEC 25050 a 25099 són per extensions de SQuaRE. Inclouen requisits per la qualitat 
de productes de software off-the-shelf (disponibles per a la venda, en oposició als productes 
personalitzats o desenvolupats a mida) i per al format comú de la indústria (CIF, Common 
Industry Format) per a informes d'usabilitat. També dins aquest rang es reserven valors per 
a extensions futures i per a informes tècnics (technical reports).

2.2. MODELS DE QUALITAT DE PROCÉS

Entre els models de qualitat de procés en l'àmbit del desenvolupament de software 
destaquen la ISO/IEC 15504 i el CMMI-DEV. A continuació s'expliquen cadascun d'aquests 
models.

57 ISO (www.iso.org) són les sigles de l'Organització Internacional per a l'Estandardització 
(International Organization for Standardization). És un organisme encarregat de promoure el 
desenvolupament de normes internacionals de fabricació, comerç i comunicació per a totes les 
branques industrials excepte l'elèctrica i l'electrònica. 

58 La IEC és la Comissió Electrotècnica Internacional (International Electrotechnical Comission). És 
una organització de normalització en els camps elèctric, electrònic i tecnologies relacionades.

59 SQuaRE és l'acrònim de Software product Quality Requirements and Evaluation.
60 A l'annex F hi ha una explicació de cadascuna de les divisions de la ISO 25000.
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2.2.1. ISO/IEC 15504 - SPICE

És un estàndard per a la millora i l'avaluació dels processos d'una organització. No és una 
norma específica per al desenvolupament de software, però habitualment s'utilitza de 
manera conjunta amb la ISO/IEC 1220761 en l'avaluació i millora de la qualitat dels 
processos de desenvolupament i manteniment de software. 

La norma té el seu origen l'any 1993 en el projecte SPICE62, que va iniciar el grup de treball 
WG10 del comitè internacional d'estàndards d'enginyeria del software ISO/IEC JTC1/SC7. El 
primer esborrany va estar a punt el 1995 i, després d'un període de proves, va publicar-se la 
primera versió el 1998 com a norma ISO/IEC TR63 15504.

Aquest estàndard s'estructura en 10 parts64:

1. ISO/IEC 15504-1:2004. Conceptes i vocabulari.

2. ISO/IEC 15504-2:2003: Realització d'avaluacions.

3. ISO/IEC 15504-3:2004: Guia per la realització d'avaluacions.

4. ISO/IEC 15504-4:2004: Guia sobre l'ús de la millora de processos i la determinació 
de la capacitat de procés.

5. ISO/IEC 15504-5:2012: Exemple de model d'avaluació de processos del cicle de vida 
del software.

6. ISO/IEC 15504-6:2013: Exemple de model d'avaluació de processos del cicle de vida 
del sistema.

7. ISO/IEC 15504-7:2008: Avaluació de la maduresa de l'organització.

8. ISO/IEC 15504-8:2012: Exemple de model d'avaluació de processos per a la gestió 
de serveis de TI65.

9. ISO/IEC 15504-9:2011: Perfils de procés objectiu.

10. ISO/IEC 15504-10:2011: Extensió de seguretat.

Cadascuna de les parts de la ISO/IEC 15504 es desenvolupa en un model de 2 dimensions: 
la dimensió de procés (el model de procés que s'utilitza com a referència) i la dimensió de 
capacitat de procés (els nivells de capacitat i els atributs dels processos).  

61 La ISO/IEC 12207 conté bones pràctiques, a nivell de processos, per al desenvolupament i 
manteniment de software.

62 Software Process Improvement and Capability dEtermination, determinació de la capacitat i millora 
dels processos de software.

63 TR: Technical Report, informe tècnic.
64 A l'annex F hi ha una explicació de cadascuna de les parts d'aquesta ISO.
65 Tecnologies de la Informació.
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A la dimensió de procés, hi ha 3 categories:

1. Processos primaris: engloba els processos de client i els de proveïdor.

2. Processos de suport.

3. Processos d'organització: inclou els processos de gestió.

En quant a la dimensió de capacitat de procés, la norma defineix la següent escala de nivells 
de capacitat:

0: Incomplet. El procés no està implementat o no aconsegueix el seu propòsit.

1: Realitzat. El procés, que ha estat implementat, aconsegueix generalment el seu 
propòsit encara que no estigui planificat de forma rigorosa.

2: Gestionat. Estan determinats clarament quins processos s'han de fer així com els 
lliurables que siguin resultat dels procediments.

3: Establert. Està determinat clarament com s'ha de realitzar el procés. El procés està 
basat en estàndards però s'ha adaptat a l'organització.

4: Predicible. S'estableix una mesura i un control del procés per tal que aquest 
assoleixi la meta definida. És a dir, els processos es gestionen quantitativament. 

5: En optimització. S'estableixen processos per al canvi i la millora contínua dels 
processos. 

La capacitat del procés s'avalua per mitjà d'uns atributs de procés. Aquests atributs són:

1.1. Execució del procés.

2.1. Gestió de l'execució del procés.

2.2. Gestió dels productes.

3.1. Definició del procés.

3.2. Desplegament del procés.

4.1. Mesurament del procés.

4.2. Control del procés.

5.1. Innovació del procés.

5.2.Optimització del procés.
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2.2.2. CMMI

El model CMMI66 és una col·lecció de bones pràctiques que ajuden a les organitzacions a 
millorar els seus processos per desenvolupar productes i serveis de qualitat. El model ha 
estat desenvolupat pel Software Engineering Institute (SEI), que pertany a la Universitat 
Carnegie Mellon i està patrocinat pel departament de defensa dels Estats Units. Al gener de 
2013 s'ha transferit tot el que està relacionat amb el CMMI del SEI a una nova organització, 
el CMMI Institute.

El CMMI va sorgir com a integració de diversos models preexistents, donat que l'existència 
de models diferents però semblants generava dificultats a les empreses que els volien 
aplicar. Els models que es van integrar són els següents:

– CMM for Software v2.0 (SW – CMM v2.0).

– Systems Engineering Capability Model (SECM).

– Integrated Product Development Capability Maturity Model v0.98 (IPD – CMM v0.98).

La primera versió de CMMI, la v1.02, es va publicar l'any 2000. Des d'aleshores han anat 
apareixent noves versions del model. La darrera, que és la v1.3, es va publicar el novembre 
de 2010. 

Dins de CMMI hi ha 3 models (anomenats “constel·lacions67” en terminologia CMMI):

– CMMI pel Desenvolupament (CMMI-DEV): tracta dels processos relacionats amb el 
desenvolupament i manteniment de productes i serveis68.

– CMMI per l'Adquisició (CMMI-ACQ): tracta de les activitats per iniciar i gestionar 
l'adquisició de productes i serveis.

– CMMI per Serveis (CMMI-SVC): tracta de les activitats que requereixen gestionar, 
establir i entregar serveis (tant a clients externs com dins de la pròpia organització).

66 Capability Maturity Model Integration, model de capacitat i maduresa integrat. 
67 Una constel·lació és una col·lecció de components de CMMI que inclou un model, els seus 

materials de formació i els documents d'avaluació que concerneixen a un domini d'interès.
68 CMMI-DEV s'utilitza a diversos sectors, a més del sector del software, com poden ser 

l'aeroespacial, la banca, el hardware, la defensa, l'automoció i les telecomunicacions.

Figura 12: Logotip CMMI.
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D'aquests, al projecte s'utilitzarà el CMMI-DEV donat que HYDS desenvolupa productes 
software. A partir d'aquí quan es parli del model CMMI, serà en referència al CMMI-DEV.

El model està format per 22 àrees de procés (AP), que són agrupacions de pràctiques 
relacionades dins d'una àrea que, quan s'implementen conjuntament, satisfan un conjunt de 
metes considerades importants per a millorar aquesta àrea (p. ex. l'àrea de procés de 
planificació de projectes o la de monitorització i control del projecte). A l'annex G es pot 
veure com s'estructura una AP.

Les AP es poden classificar en 4 categories:

1. Gestió de processos: conté les activitats transversals als projectes relatives a la 
definició, planificació, desplegament, implementació, monitorització, control, 
avaluació, mesurament i millora de processos.

2. Gestió de projectes: conté les activitats de gestió de projecte relacionades amb la 
planificació, monitorització i control del projecte. 

3. Enginyeria: conté les activitats de desenvolupament i de manteniment que s'utilitzen 
a totes les disciplines d'enginyeria.

4. Suport: conté les activitats que donen suport al desenvolupament i manteniment dels 
productes.

A l'hora de decidir com dur a terme la millora de processos, l'empresa ha de tenir en compte 
que el model CMMI admet 2 representacions, la contínua i l'esglaonada:

1) Representació contínua: l'organització escull el que s'anomena “perfil objectiu”, això 
és, quines àrees de procés vol millorar i fins a quin nivell de capacitat portarà 
cadascuna d'elles. Els nivells de capacitat són:

0. Incomplet: el procés no es realitza o es fa parcialment.

1. Realitzat: el procés es realitza i satisfà les metes específiques69 de l'àrea de 
procés.

2. Gestionat: és un procés realitzat que es planifica i s'executa d'acord a una 
política. Es monitoritza, controla i revisa, i s'avalua l'adherència enfront de la 
descripció del procés.

3. Definit: és un procés gestionat que s'adapta a partir dels processos estàndard de 
l'organització.

69 Veure la definició al glossari.
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2) Representació esglaonada o per etapes: l'organització escull quin nivell de maduresa 
vol assolir. Cada nivell està format per un determinat nombre d'àrees de procés. El 
model ja indica quines AP corresponen a cada nivell. D'aquesta manera l'empresa 
centra els esforços en un nombre manejable d'àrees de procés. Hi ha 5 nivells de 
maduresa: 

1. Inicial: els processos són ad hoc i caòtics. En aquesta situació l'èxit depèn de les 
competències i heroïcitat del personal. Quan una organització es troba en aquest 
nivell és habitual que s'excedeixin els pressupostos i els terminis70.

2. Gestionat: els processos es planifiquen i s'executen d'acord a les polítiques fins i 
tot en períodes de pressió. Es monitoritzen, controlen i revisen, i s'avalua 
l'adherència enfront de la seva descripció. En aquest nivell s'estableix una gestió 
de projectes adequada i una forma de treball disciplinada. 

3. Definit: els processos estan descrits en estàndards, procediments, eines i 
mètodes. Els projectes adapten els processos a partir dels processos estàndards. 

4. Gestionat quantitativament: en aquest nivell l'organització i els projectes 
estableixen objectius quantitatius per a la qualitat i el rendiment dels processos 
(que s'interpreten en termes estadístics).

5. En optimització: en aquest nivell l'organització millora contínuament els seus 
processos amb les dades recollides de diversos projectes.

De les dues representacions, la més habitual és la representació per etapes perquè permet 
comparar fàcilment els nivells de maduresa assolits per diferents empreses. És així perquè 
les AP corresponents a cada nivell de maduresa estan fixades pel model i, en canvi, el perfil 
objectiu l'escull cada organització. A l'annex G hi ha una taula amb totes les AP del model 
ordenades per nivell de maduresa. 

2.3. SELECCIÓ DEL MODEL

A l'hora de decidir quin model de qualitat aplicar, primerament cal veure si l'empresa 
adquireix programes informàtics o els desenvolupa. Donat que HYDS és una empresa que 
desenvolupa software, i tenint en compte el que s'ha dit al principi de l'apartat 2, s'inclinarà 
per un model de millora de processos.

Entre els models de millora de processos presentats, ISO/IEC 15504 – SPICE i CMMI-DEV 
v1.3, a HYDS s'ha decidit implementar el CMMI i, més concretament, el nivell 2 de 
maduresa. 

70 HYDS es trobava en aquest nivell de maduresa abans de la implantació del model.
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El motiu principal de l'elecció és que CMMI és un estàndard de facto en el món del 
desenvolupament de software. Per això hi ha més informació i documentació que, a més, 
està traduïda a diversos idiomes i és gratuïta (al contrari que el model de la ISO, que només 
està en anglès i és de pagament). A més, el seu ús està molt més estès que el de la ISO, 
fins al punt que Espanya presenta el major nombre d'empreses avaluades en CMMI 
d'Europa71 i ocupa la quarta posició a nivell mundial (només per darrere de la Xina, Estats 
Units i l'Índia). 

3. IMPLANTACIÓ DEL MODEL
Al primer apartat d'aquesta tercera part s'ha explicat el punt de partida en que es trobava 
HYDS i la necessitat d'implantar un model de millora de processos72. Tanmateix, el primer 
pas abans de definir processos, va ser unificar les eines de gestió de projectes i de gestió de 
coneixement.

Per a la gestió de projectes es va escollir l'aplicació Jira73, que permet:

– Tenir control de les dates d'entrega.

– Reportar les hores treballades a cada tasca i re-estimar la durada si és necessari.

– Assignar responsabilitats i prioritats a cada tasca.

– Tenir control de les incidències que es produeixen.

– Enllaçar amb el Subversion74, que és el sistema de control de versions que ja 
s'utilitzava a l'empresa.

A més, per gestionar el coneixement, com a eina de creació col·laborativa de contingut, es 
va seleccionar Confluence75 (que a l'igual que el Jira, el desenvolupa l'empresa Atlassian). 
S'utilitza com a wiki on es creen i emmagatzemen les descripcions dels processos, però 
també per altres coses com les actes de reunions, els informes de seguiment dels projectes 
o els informes de les auditories.

71 Exemples d'empreses que han passat l'avaluació d'algun dels nivells de CMMI-DEV són 
Accenture, Airbus, Alstom, Indra, Everis, El Corte Inglés, Mapfre, Red Eléctrica i Credit Suisse. Es 
pot veure com són empreses de sectors molt diversos. 

72 El cost del projecte de millora de processos i el retorn de la inversió es poden veure a l'annex H. 
73 Jira (http://www.atlassian.com/es/software/jira) és un gestor de projectes que permet llicències des 

de només 10 usuaris fins a 2000 usuaris. També permet crear plugins propis fets amb llenguatge 
JAVA. Algunes empreses conegudes que utilitzen Jira són Cisco, Linkedin, BMW, facebook o la 
NASA.

74 Subversion (també conegut com SVN) és un sistema de control de versions de codi obert (open 
source). Es pot trobar a http://subversion.apache.org/. 

75 http://www.atlassian.com/es/software/confluence/overview/team-collaboration-solutions  . 
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Un cop es van tenir les eines seleccionades i que s'havia fet un estudi del model CMMI, es 
va iniciar el projecte de millora de processos. Aquest, es va realitzar amb l'ajuda de ESI-
Tecnalia76 en el marc d'un projecte associatiu impulsat per bdigital77. 

El projecte de millora de processos consta de les següents fases:

1. Diagnòstic inicial.

2. Desenvolupament de la solució.

3. Pilotatge de la solució.

4. Desplegament de la solució.

5. Avaluació.

3.1. DIAGNÒSTIC INICIAL

En aquesta primera fase, es realitza una avaluació de l'estat en que es troben els processos 
i les pràctiques de la companyia. Aquesta avaluació correspon a un SCAMPI78 de classe C79 
i té per objectiu avaluar la diferència entre les pràctiques de l'empresa i els requisits del nivell 
2 de maduresa del model CMMI. 

L'avaluació es realitza mitjançant entrevistes a personal de l'empresa: als caps de projecte, 
als responsables de la iniciativa de millora de processos, al cap comercial i al director de 
l'empresa. Donat que es vol obtenir una foto real de com l'organització gestiona els seus 
projectes (perquè a partir dels resultats que s'extreguin s'elaborarà un pla de millora), resulta 
de vital importància que hi hagi una actitud de col·laboració entre avaluadors i entrevistats.

Els avaluadors atorguen, a cadascuna de les pràctiques del model, una qualificació en 
funció de com considerin que s'assoleix el propòsit de la pràctica:

1. Vermell: propòsit absent o pobrament assolit.

2. Groc: propòsit parcialment abordat.

3. Verd: propòsit assolit adequadament.

76 ESI-Tecnalia (European Software Institute, www.esi.es) és una organització creada per la Comissió 
Europea i el Govern Basc per donar suport a la indústria del software per mitjà de la difusió de l'ús 
de les millors pràctiques i estàndards.

77 Barcelona Digital (www.bdigital.org) és un centre tecnològic avançat especialitzat en l'aplicació de 
les TIC als camps de la salut, la seguretat, la mobilitat, l'energia, l'alimentació i el medi ambient.

78 SCAMPI és l'acrònim de Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (mètode 
estàndard d'avaluació de CMMI per la millora de processos). 

79 Hi ha 3 tipus d'avaluacions SCAMPI. La de classe A és la més completa i l'única que permet 
obtenir la qualificació del nivell de maduresa. L'avaluació SCAMPI de classe C és la menys formal.
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4. Not yet: pràctica no implementada.

5. Empty: no s'han recollit dades per poder caracteritzar aquesta pràctica.

A partir d'aquestes qualificacions es caracteritzen cadascuna de les metes del model com:

1. Satisfeta (verd): les pràctiques associades a la meta estan implantades i 
institucionalitzades80.

2. Parcialment satisfeta (groc): hi ha una cobertura parcial de la implantació i 
institucionalització de les pràctiques associades a la meta.

3. No satisfeta (vermell): hi ha debilitats significatives a la implantació i 
institucionalització de les pràctiques associades a la meta.

4. No aplicable: les pràctiques associades a la meta no són aplicables en el context de 
l'organització.

5. No puntuada: els elements trobats a l'avaluació no compleixen els criteris de 
cobertura o l'element està fora de l'abast de l'avaluació.

Tot seguit es mostra, a tall d'exemple, el resultat de l'avaluació corresponent a l'àrea de 
procés de planificació de projecte:

Es pot observar a la gràfica de la dreta de la figura anterior que les pràctiques de l'empresa 
no assoleixen el propòsit de les pràctiques del model o, en el millor dels casos, ho fan 
parcialment (columna de l'esquerra). Només una de les pràctiques genèriques81 (la GP2.10, 

80 Institucionalitzar un procés significa que aquest ha arrelat en la formar de treballar i que existeix un 
compromís per a realitzar-lo.

81 Veure la definició de pràctica genèrica al glossari.

Figura 13: Resultat de l'avaluació de l'àrea de procés de planificació de projecte.
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que es refereix a la implicació de la gerència a la planificació) assoleix el seu propòsit 
adequadament (en verd).

Per poder-se fer una idea general de com es troba l'empresa respecte del nivell 2 de CMMI, 
es mostra el resultat de la qualificació per a les metes del model:

Es pot observar com, o bé no s'assoleixen les metes de les àrees de procés, o bé es fa de 
manera parcial. 

A partir dels resultats observats es va establir, per recomanació de la ESI, la següent 
estructura organitzativa per a treballar en la iniciativa de millora de processos:

Figura 14: Resultat de l'avaluació per metes i àrea de procés.

Figura 15: Estructura organitzativa de la iniciativa de millora.
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Les responsabilitats de cada grup són:

1. Comitè de seguiment: proporcionar recursos i assegurar la redistribució del treball. A 
més, ha de realitzar un seguiment dels resultats. El comitè està format pel director 
general de l'empresa i pel director financer.

2. Grup de processos: facilitar la millora dels processos i informar sobre el progrés 
d'aquests al comitè de seguiment. També han de documentar els processos millorats 
(després d'haver analitzat els processos actuals). A més, ha de donar formació i 
suport sobre els processos desenvolupats als membres de l'empresa. El grup està 
format pels responsables del projecte de millora.

3. Grups de treball: participar en la definició i millora dels processos per després 
verificar-los amb els projectes pilot. En aquests grups hi haurà 2 caps de projecte (un 
és el PM82 del projecte WiCast, que serà un dels projectes pilot i l'altre és 
l'administrador de sistemes).

En aquest diagnòstic inicial també es van detectar riscos per la iniciativa de millora. Els més 
problemàtics són:

1. Falta de recursos.

2. Projectes ajustats de temps.

3. No percebre el valor de la millora i de treballar amb processos.

4. Pla de millora no factible (per calendari o per falta de recursos).

5. No disposar de suficients membres de l'equip d'avaluació83 en el moment de realitzar 
l'avaluació.

Els responsables de la iniciativa de millora han de tenir-los sempre presents per tal de no 
caure en ells. 

Després de la valoració inicial i de l'assignació de responsabilitats, es dóna pas a la fase 
següent, que és el desenvolupament de la solució.

82 PM: Project Manager, cap de projecte.
83 ATM: Appraisal Team Member, membre de l'equip d'avaluació.
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3.2. DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ

El desenvolupament de la solució es va realitzar d'acord amb els documents de 
recomanacions i de planificació detallada que es van rebre de la ESI després de l'avaluació 
inicial. El document de recomanacions contenia recomanacions detallades per a cadascuna 
de les pràctiques del model i es van utilitzar com a guia per al desenvolupament de la 
solució. 

De les àrees de procés del nivell 2, aquest PFC tractarà de les que fan referència a la gestió 
de projectes. Aquestes són:

1. Planificació de projecte: el propòsit d'aquesta AP és establir i mantenir plans que 
defineixin les activitats del projecte.

2. Seguiment i control del projecte: el seu propòsit és ajudar a conèixer el progrés del 
projecte i, si el projecte es desvia de manera significativa de la planificació, establir 
les accions correctives adients.

3. Gestió de requisits: el seu propòsit és gestionar els requisits dels productes i 
assegurar l'alineament entre aquests requisits, els plans i els productes de treball del 
projecte.

4. Gestió d'acords amb proveïdors: el propòsit d'aquesta AP és gestionar l'adquisició de 
productes i serveis de proveïdors.

L'àrea de gestió d'acords amb proveïdors84, encara que també està dins de la categoria de 
gestió de projectes, es va considerar que no aplicava a HYDS i no es va dur a l'etapa 
d'avaluació final per les raons següents:

– L'empresa no externalitza cap activitat de desenvolupament de software.

– Totes les adquisicions, bé siguin de hardware o de software, es fan fora de la 
responsabilitat del projecte.

A continuació s'expliquen les tasques principals associades a cadascun dels processos 
relatius a la gestió de projectes que es van definir85, així com els principals productes de 
treball86.

84 SAM: Supplier Agreement Management.
85 Encara que no és necessari definir un procés per cada AP, a HYDS és gairebé així.
86 Un producte de treball o work product es defineix com qualsevol resultat útil d'un procés. Alguns 

exemples de productes de treball són els fitxers, els documents i les descripcions dels processos.
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3.2.1. Procés de planificació de projecte

Aquest procés87 consta de les següents tasques:

– Realitzar estimacions: s'ha de fer estimacions del valor comercial i de la mida de 
cada funcionalitat (aquestes estimacions es fan al document roadmap, que s'explica 
en aquesta mateixa pàgina. A partir d'aquestes, la direcció, el cap comercial i el cap 
de projecte prenen la decisió de quines funcionalitats s'implementaran/descartaran. 

– Definir l'abast del projecte: en base a les estimacions, es decideix entre la direcció i 
el cap del projecte les funcionalitats que es desenvoluparan al projecte (o a la 
següent iteració del projecte en el cas d'un projecte iteratiu). Aquesta decisió es pren 
tenint en compte els recursos de que es disposarà pel desenvolupament.

– Elaborar el pla de projecte: el cap de projecte elabora el document WBS88, que conté 
les tasques del projecte/iteració (l'explicació d'aquest document està en aquesta 
mateixa pàgina) i, en base a aquest, elabora el document del pla de projecte (a la 
pàgina següent s'explica què és aquest document). Dins d'aquesta tasca també ha 
d'exportar les activitats de la WBS al Jira.

– Validar la planificació del projecte: el cap de projecte envia els documents roadmap, 
WBS i pla de projecte per revisar-los a les persones responsables assignades. 
Aquestes persones revisen els documents i reporten al cap de projecte les 
disconformitats. Un cop resoltes, el cap de projecte convoca la reunió de kick-off89 
amb l'equip (i el client si s'escau).

En aquest procés es treballa en els següents productes de treball:

– Roadmap: és un document on es realitzen estimacions d'alt nivell del valor comercial, 
de la mida i de quan es preveu fer cada funcionalitat. 

– WBS: és un document que es fa a partir de la plantilla que s'ha creat en consens 
amb els caps de projecte. Conté un desglossament de les funcionalitats en 
components i tasques a realitzar durant el projecte/iteració amb la persona 
assignada, data d'inici, data de finalització, hores estimades i una descripció. A la 
plantilla hi ha una explicació de com s'ha de fer la WBS i la manera de traslladar 
posteriorment al Jira les activitats.

87 PP: Project Planning.
88 Work Breakdown Structure: estructura de descomposició del treball. 
89 Una reunió de kick-off és la primera reunió que es fa amb l'equip de projecte (i el client) i se'ls 

presenta el projecte i la seva planificació. 
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– Pla de projecte: aquest document es fa a partir de la plantilla que es va crear amb la 
finalitat de que contingui la informació més rellevant del projecte (com per exemple 
les funcionalitats que entraran a l'abast del projecte/iteració, l'avaluació dels riscos90 
en que pot incórrer el projecte i l'impacte d'aquests, el pressupost o l'equip de 
projecte). La plantilla conté explicacions de com s'ha d'omplir cadascun dels apartats 
del pla. 

3.2.2. Procés de seguiment i control del projecte

Aquest procés91 consta de les següents tasques:

– Verificar la implementació dels requeriments: el responsable de proves executa 
setmanalment el pla de proves per comprovar que els requisits s'han implementat 
correctament. Si es detecten errors durant les proves, s'obre la tasca corresponent al 
Jira. A més, el cap de projecte organitza la validació de l'aplicació creant una versió 
candidata (release candidate).

– Realitzar reunions setmanals de progrés amb l'equip: el cap de projecte recull la 
informació i prepara la reunió seguint la plantilla. A més, penja l'acta al blog del 
projecte al Confluence i obre accions correctives al Jira si s'escau. 

– Realitzar reunions setmanals de progrés amb la direcció: cada cap de projecte 
presenta a la direcció l'evolució dels seus projectes en base a l'acta de la reunió que 
va fer amb l'equip. Es planifiquen accions correctives si s'escau.

– Realitzar reunions de progrés amb els externs: en el cas que hi hagi parts 
interessades externes a HYDS (external stakeholders), com podria ser una empresa 
client, el cap de projecte prepara i lidera les reunions. També és l'encarregat 
d'elaborar l'acta i enviar-la posteriorment a les parts interessades. 

– Realitzar reunions trimestrals: es reuneixen la direcció amb tots els caps de projecte i 
el responsable de qualitat. Es revisen qüestions com els registres d'indicadors i les 
seves definicions, les activitats d'assegurament de la qualitat o informació del mercat 
i de vendes. 

– Realitzar revisions a les fites del projecte (milestone reviews): el cap de projecte 
lidera aquestes revisions en els punts definits en el cicle de vida del projecte/iteració: 
revisió d'especificacions, kick-off, validació i tancament del projecte/iteració. 

90 A l'annex I hi ha la taula amb la taula mestra de riscos. 
91 PMC: Project Monitoring and Control.
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Els principals productes de treball que s'elaboren en aquest procés són els plans de proves, 
que s'actualitzen amb els resultats de les proves, i les actes de les diferents reunions, que 
s'emmagatzemen al Confluence.

3.2.3. Procés de gestió i desenvolupament de requisits

En aquest procés92, a més de cobrir-se les pràctiques de l'àrea de procés de gestió de 
requisits93, s'inclouen tasques que corresponen a l'àrea de procés de desenvolupament de 
requisits94, que pertany al nivell 3 del model CMMI. Encara que aquesta AP no formarà part 
de l'avaluació, per HYDS és de màxima importància treballar amb uns requisits ben 
especificats per evitar malentesos i retreball. 

Les tasques corresponents a aquest procés són:

– Explicitar les necessitats i les expectatives: el cap de projecte es reuneix amb els 
proveïdors de requisits (que poden ser la direcció de HYDS o els responsables d'una 
empresa client). L'objectiu d'aquestes reunions és comprendre els requisits, les 
necessitats i les restriccions del projecte per, a partir d'aquí, identificar quines 
funcionalitats haurà de tenir el projecte. Tota aquesta informació l'haurà de traslladar 
al document d'especificacions del projecte.

– Analitzar i desenvolupar els requisits: el cap de projecte desenvolupa en el document 
d'especificacions del projecte cadascuna de les funcionalitats de manera detallada. 
Exemples de requisits d'un projecte són: temps de resposta, disponibilitat del 
sistema, idiomes en que ha d'estar disponible, control d'accés (registre i autenticació 
d'usuaris) o paràmetres que han de poder-se configurar (com els nivells de les 
alertes de pluja). Per tal d'ajudar als caps de projecte a desenvolupar les 
especificacions es va crear un document de guia amb tot un llistat de possibles 
requisits que pot tenir un projecte. Un cop té les especificacions, el cap de projecte 
ha de revisar-les amb els proveïdors de requisits fins a aconseguir una versió estable 
dels requisits. A partir d'aquí ja podrà elaborar el document de WBS (explicat al 
procés de planificació de projecte) amb les tasques del projecte.

– Validar l'especificació de requisits: el cap de projecte assigna a un membre de l'equip 
l'elaboració d'un pla de proves quan ja hi ha una versió estable dels requisits. 
Després, l'envia juntament amb les especificacions a un membre de l'equip perquè el 

92 RDM: Requirements Development and Management.
93 REQM: Requirements Management.
94 RD: Requirements Development. S'ha implementat gairebé totes les pràctiques d'aquesta AP però 

no es sabrà si es compleixen perquè queden fora de l'avaluació.
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revisi. A més, envia les especificacions a la direcció i als proveïdors de requisits per 
que aquests les revisin. Si durant aquestes revisions es detecten errors, el cap de 
projecte obre en Jira les tasques necessàries per a solucionar-los i, posteriorment, un 
cop solucionats, convoca una reunió amb la direcció i els proveïdors de requisits en 
la que les parts es comprometen amb el document d'especificacions.

Els principals productes de treball que s'elaboren en aquest procés són el document 
d'especificacions del projecte/iteració, la WBS, els plans de proves i l'acta de la reunió de 
validació de requisits. De tots aquest documents es van crear plantilles amb recomanacions 
de com s'han d'omplir per ajudar en la seva elaboració.

A més dels processos, també es va definir un cicle de vida pels projectes que es 
desenvolupen a HYDS:

Figura 16: Cicle de vida dels projectes a HYDS.
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Per norma general els projectes es realitzen per iteracions que no han d'excedir els 6 mesos 
de duració. Aquesta forma de treballar proporciona flexibilitat a l'empresa per decidir les 
funcionalitats que es desenvoluparan en les següents iteracions. D'aquesta manera, cada 
iteració comporta un increment de les funcionalitats del programa95 i no cal disposar dels 
requisits de totes les funcionalitats des d'un principi. 

Hi ha una correspondència entre les activitats que apareixen al cicle de vida i les tasques 
dels processos. De fet, cadascuna de les activitats del cicle de vida està enllaçada amb la 
tasca associada al procés corresponent (així s'evita duplicitats d'informació):

1. Planificació preliminar: correspon a les activitats de “Realitzar estimacions” i “Definir 
l'abast del projecte” del procés de PP.

2. Especificació i anàlisi: correspon a les activitats “Explicitar les necessitats i les 
expectatives” i “Analitzar i desenvolupar els requisits” del procés de RDM.

3. Monitorització: correspon a les activitats de “Gestionar peticions de canvi”96 i de 
“Realitzar reunions setmanals de progrés amb l'equip” (aquesta correspon al procés 
de PMC).

4. Fita de revisió d'especificacions: correspon a l'activitat “Validar l'especificació de 
requisits” del procés de RDM.

5. Planificació detallada: correspon a l'activitat de “Elaborar el pla de projecte” del 
procés de PP. Es veu aquí com la planificació no es fa tota de cop sinó que, abans de 
la planificació detallada, ja s'havia fet una planificació preliminar.

6. Fita de kick-off de la iteració/projecte: correspon a les activitats de “Validar la 
planificació del projecte” (del procés de PP) i “Avaluar l'adherència al procés” (que és 
una activitat del procés d'assegurament de la qualitat de producte i de procés97).

7. Implementació: correspon a les tasques que s'han definit per a realitzar el projecte.

8. Tests: correspon a les proves que s'han de fer de la implementació.

9. Validació: correspon a la la tasca de “Verificar la implementació dels requeriments” 
del procés de PMC.

10. Fita de validació de la iteració: s'executa el pla de proves les vegades necessàries 
fins que s'hagin resolt tots els errors.

11. Tancament de la iteració i fita de tancament d'iteració: es calculen els indicadors de la 

95 Aquests increments de les funcionalitats poden suposar innovacions incrementals en els productes 
de HYDS (a l'apartat 6 de la primera part del projecte es definien les innovacions incrementals).

96 Aquesta activitat està definida al procés de gestió dels canvis, que està fora de l'abast del present 
PFC.

97 PPQA: Process and Product Quality Assurance.
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iteració (això correspon al procés de mesurament i anàlisi98 que queda fora de l'abast 
d'aquest projecte). També s'actualitza el roadmap amb les hores reals que han calgut 
per fer la iteració/projecte (per poder comparar les estimacions amb la realitat) i es 
convoca una reunió de “lliçons apreses” (lessons learned). El propòsit d'aquesta 
reunió és aprendre dels errors posant en comú el que s'ha après durant el projecte. 
També ha de servir per identificar possibilitats de millora dels processos i de les 
plantilles de HYDS. 

Al final d'aquesta fase de desenvolupament de la solució, la ESI va realitzar una valoració de 
la mateixa amb els següents resultats:

Tot i la bona valoració de la solució tècnica ens van indicar, de manera detallada per àrea de 
procés, els punts pendents de millora per tal de complir amb les exigències del model.

A més, ens van informar que s'estava complint amb els terminis previstos i que, per tant, es 
mantenien les dates per a les fases següents.

98 MA: Measurement and Analysis.

Figura 17: Validació de la solució.
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3.3. PILOTATGE DE LA SOLUCIÓ

El pilotatge de la solució es va realitzar en 4 projectes. Però el que va permetre provar totes 
les solucions adoptades va ser el projecte WiCast99, que és un projecte intern100. 

Aquest és un projecte que té continuïtat a HYDS, que es fa per iteracions d'uns 3 mesos de 
durada i que, per tant, permet provar les solucions adoptades. No hauria tingut sentit, per 
exemple, demanar l'elaboració d'un pla de projecte a un projecte que estigués aprop de ser 
finalitzat perquè hauria estat totalment artificial. 

El pilotatge, en realitat, es va realitzar gairebé simultàniament amb el desenvolupament de la 
solució. La raó és que el més important de la fase de pilotatge, és obtenir feedback sobre les 
descripcions dels processos per tal de millorar-les i ajustar-les a l'activitat de HYDS, però 
sense perdre de vista que també han de complir les pràctiques del model. 

Aquesta fase també va servir per millorar, a més dels processos, totes les plantilles de 
documents que s'havien definit a l'etapa anterior, afegint exemples i descripcions de com 
s'han d'omplir cadascun dels seus apartats.

Al final d'aquesta fase la ESI va realitzar una valoració de la mateixa amb els següents 
resultats:

99 Les figures 10 i 11, que estan a la part 2 d'aquest PFC mostren aquesta aplicació.
100Un projecte intern és aquell en què HYDS desenvolupa i ven el producte per iniciativa pròpia. Per 

contraposició, el projecte extern és aquell en el qual HYDS desenvolupa un producte per petició 
d'un client. Els projectes interns estarien relacionats amb innovacions technology push i els 
externs, amb innovacions market pull.

Figura 18: Validació del pilotatge.
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En aquest informe s'indica també que s'està complint amb els terminis del projecte de millora 
i, per tant, es mantenen les dates per a les següents fases. 

A més, l'informe incloïa les millores pendents de realitzar. Aquestes feien referència 
principalment al procés de gestió i desenvolupament de requisits i algunes qüestions menors 
referides al procés de gestió de configuració. 

També es van revisar els punts pendents de l'etapa anterior (la de desenvolupament de la 
solució), concloent que s'havien resolt satisfactòriament. 

3.4. DESPLEGAMENT DE LA SOLUCIÓ

El desplegament de la solució a la resta de projectes de HYDS s'inicia amb presentacions 
als membres de l'empresa de les solucions adoptades en quant als processos. Es va decidir 
presentar un procés per sessió informativa i explicar, al mateix temps, la documentació 
relativa a les tasques del procés. També es va donar suport de manera contínua a tot el 
personal per facilitar l'adopció i comprensió dels processos, de les plantilles i de les eines.

Un dels aspectes en que es va insistir més va ser en la imputació de les hores treballades a 
les tasques en el Jira: 

Figura 19: Imputació d'hores treballades.
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Era una petició de la direcció poder abandonar el més ràpidament possible l'ús dels fulls de 
càlcul que s'havien fet servir fins aleshores amb aquesta finalitat. L'objectiu era tenir 
centralitzat en una única ubicació tota la informació relativa al seguiment dels projectes. Per 
assolir aquest objectiu va ser necessari adquirir una llicència per a més usuaris101 per tal que 
tot el personal de HYDS pogués treballar amb el Jira. 

A més, es van fer sessions formatives específiques pels caps de projecte dels documents de 
planificació del projecte (roadmap, WBS i pla de projecte) en les que es va utilitzar com a 
exemple la documentació relativa als projectes pilot. També es va donar suport als caps de 
projecte sobre l'ús del Jira i del Confluence.

3.5. AVALUACIÓ

En aquesta fase es realitza l'avaluació formal de CMMI de nivell 2, que es porta a terme 
seguint el mètode SCAMPI de classe A102. 

Abans de fer l'avaluació, s'han de realitzar les següents activitats:

1. Omplir les PIIDB103.

2. Seleccionar els ATM104 i la mostra de projectes.

3. Validar les PIIDB: Readiness Review. 

A continuació s'explica cadascuna d'aquestes activitats.

3.5.1. Omplir les PIIDB

Una PIIDB és un document que conté totes les pràctiques del model corresponents a una 
àrea de procés. És a dir, hi ha una PIIDB per cada àrea de procés. Aquests documents són 
la base per verificar105 la implementació de les pràctiques del model. 

101Per les fases anteriors del projecte de millora havia estat suficient amb una llicència de 10 usuaris.
102L'SCAMPI de classe A és la única que permet obtenir l'acreditació del nivell de maduresa.
103Practice Implementation Indicator Data Base, base de dades d'indicadors de la implementació de 

la pràctica.
104Appraisal team member, membre de l'equip d'avaluació. 
105Verificar la implementació de les pràctiques significa revisar les evidències objectives que 

determinen si una pràctica està implementada dins d'un projecte i/o l'organització. 
S'entén per “evidència objectiva” els documents d'un projecte i/o d'organització o les afirmacions 
realitzades durant les entrevistes que es fan a l'avaluació.
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Omplir les PIIDB suposa explicar de manera concisa com s'implementa cadascuna de les 
pràctiques. També s'ha d'aportar evidències de la seva implementació a nivell d'organització 
i, per cadascun dels projectes escollits, instanciar cadascuna de les evidències, tant pels 
artefactes directes106 com pels indirectes107. Com a mínim hi ha d'haver un artefacte directe i 
un artefacte indirecte per cada pràctica i per cada instància.

Com a exemple es mostra la pràctica “SP2.7. Establir un pla de projecte” de l'àrea de procés 
de planificació de projecte:

– L'explicació de la implementació de la pràctica és la següent:

El plan de proyecto consiste en los elementos siguientes:
 roadmap
 plan de proyecto propiamente dicho
 wbs
 conjunto de tareas de Jira

El jefe de proyecto elabora el plan de proyecto a partir de plantillas que le guian en los 
aspectos a considerar (plantilla de roadmap, de plan de proyecto, de wbs).
El inicia su elaboración durante la fase de planificación preliminar y lo detalla en la fase 
siguiente: "planificación detallada".

Durante el hito de “kick-off” la dirección, un QAO y otro jefe de proyecto (opcional) revisan el  
plan de proyecto. El jefe de proyecto recoge de ellos comentarios y no-conformidades e 
introduce en Jira las que tiene que dar seguimiento hasta su resolución.

Durante las reuniones de seguimiento del proyecto se identifican cambios que, en caso de 
ser aceptados, pueden suponer modificar el plan de proyecto.

– A nivell d'organització, l'artefacte directe és la plantilla del propi pla de projecte i un 
artefacte indirecte és la guia que explica la fita de kick-off (durant aquesta, una de les 
tasques que es fa és validar el pla de projecte). 

– Les instàncies per cadascun dels projectes serien: en quant a l'artefacte directe, el 
pla de projecte del projecte en concret i en quant a l'artefacte indirecte, els resultats 
de l'auditoria que es realitza durant la fita de kick-off.

Es pot deduir fàcilment que omplir totes les PIIDB és una tasca laboriosa, que suposa un 
mínim d'un mes d'una persona dedicada a jornada completa. És habitual que porti més 
temps perquè s'ha de comprovar que tots els enllaços de totes les evidències funcionin 
correctament. 

106Un artefacte directe és un output tangible que resulta de la implementació directa d'una pràctica. 
107Un artefacte indirecte és aquell que és resultat de l'execució d'una activitat que corrobora la 

implementació d'una pràctica, però que no és el propòsit pel qual es realitza la pràctica.
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3.5.2. Seleccionar els ATM i la mostra de projectes

L'equip d'avaluació es composa de 4 ATM, a més d'un lead appraiser o líder de l'equip 
d'avaluació.

Els ATM han de complir els següents requisits:

– Assistir al curs oficial del SEI “Introduction to CMMI v1.3”.

– Ser independents dels projectes avaluats, és a dir, no ser el cap de projecte ni 
responsable de les persones que seran entrevistades durant l'avaluació. 

– Tenir una mitjana de 6 anys d'experiència en desenvolupament de software.

– Almenys un membre de l'equip ha de tenir una experiència de com a mínim 6 anys 
en la gestió de projectes.

Encara que en el cas de HYDS hi havia persones suficients per ser ATM, és un problema 
habitual en les PIMEs no disposar dels ATM necessaris per dur a terme l'avaluació i, per 
tant, haver de contractar persones externes. Per tant, en el cas de HYDS, no s'ha 
materialitzat aquest risc que s'havia detectat a la fase de diagnòstic inicial.

En quant a la mostra de projectes, aquests han de ser representatius de l'empresa i han 
d'haver conclòs o estar aprop de fer-ho. En el cas de HYDS es van seleccionar els projectes 
en funció de la tipologia de projecte:

– Projecte intern: WiCast. Consisteix en una plataforma de serveis hidrometeorològics 
per a activitats/empreses afectades per fenòmens meteorològics.

– Projecte europeu108: Medusa. Aquest és un projecte orientat al desenvolupament d'un 
sistema de predicció hidrometeorològica per als aeroports. 

– Projecte extern: Hidromet. És un sistema de predicció d'inundacions orientat a les 
conques hidrològiques.

108Els projectes europeus són habitualment projectes de R+D.
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3.5.3. Validar les PIIDB:   Readiness Review  

Aquesta revisió la duu a terme el lead appraiser i té per objectiu valorar la completesa de les 
PIIDB. Això permet anar a l'SCAMPI amb major seguretat sobre el probable èxit de 
l'avaluació. L'avaluador líder, en funció de l'estat de les PIIDB, prendrà una de les següents 
decisions:

– Seguir segons la planificació establerta.

– Replanificar les dates de realització de l'avaluació.

– Cancel·lar l'avaluació.

En el cas de HYDS, donat que estaven ben omplertes, es va continuar segons la planificació 
establerta.

Altres qüestions a realitzar abans de l'avaluació són seleccionar:

– El model CMMI que es seguirà: CMMI-DEV v1.3.

– L'abast de l'avaluació: donat que s'avaluen tots els tipus de projecte que realitza 
HYDS, l'abast de l'avaluació és tota l'àrea de desenvolupament. Per tant, no 
s'inclouen les àrees de R+D, vendes ni gestió. 

– Mètode d'avaluació: SEI SCAMPI v1.2.

– Líder de l'equip d'avaluació i membres de l'equip d'avaluació:

– Javier de Ramón Ferreiro: SCAMPI Lead Appraiser.

– Xavi Llort: ATM.

– David Sancho: ATM.

– Marion Henry: ATM.

– Olver Hernández: ATM.

– Participants de l'avaluació que seran entrevistats: a més dels ATM, també seran 
entrevistats el director general de l'empresa, 2 caps de projecte i 2 programadors.

– Restriccions de l'avaluació: inclouen aspectes com la duració de l'avaluació (4 dies), 
les eines necessàries (ordinadors amb accés a la xarxa de l'empresa i projector per 
les presentacions), una sala amb capacitat per 10 persones o que l'avaluació 
exclourà l'àrea de procés de gestió d'acords amb proveïdors (SAM).
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Després de fer l'avaluació, es van presentar els resultats finals de HYDS. Aquests incloïen, 
desglossats per àrea de procés, els punts forts i les oportunitats de millora. També 
s'explicava a la presentació els criteris de valoració:

– Si les pràctiques estan totalment implementades (FI) o bastant implementades (LI), 
es considera que s'han assolit els objectius (o metes) i que es passa l'avaluació.

– Si les pràctiques estan parcialment implementades (PI) o no implementades (NI), és 
a dir que, o bé no hi ha evidències de tots els projectes, o bé són inadequades, 
aleshores es considera que no s'han assolit els objectius i, per tant, no es passa 
l'avaluació.

Només que una de les metes es qualifiqui com a “no satisfeta” no es passa l'avaluació. 

La valoració de l'assoliment dels objectius per HYDS és el següent:

Per tant, es pot observar com la majoria de les pràctiques estan totalment implementades i 
només algunes han estat avaluades com a “bastant implementades”. Així doncs, totes les 
metes han estat avaluades com a “satisfetes” i, en conseqüència, totes les àrees de procés 
han estat avaluades també com a “satisfetes”109.
109Aquest projecte satisfà les característiques habituals dels projectes d'innovació (apartat 2 de la 

primera part del projecte): incertesa sobre el resultat (que aquí ha estat d'èxit), ha implicat inversió 
i amb els nous processos es reduiran els costos i milloraran els resultats de l'empresa.

Figura 20: Valoració de HYDS respecte el model CMMI-DEV v1.3.
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Donat que no hi ha cap pràctica que estigui “parcialment implementada” o “no 
implementada, l'empresa ha estat avaluada satisfactòriament110.

Per acabar, a la figura següent hi ha el certificat conforme s'ha superat satisfactòriament 
l'avaluació111:

110Si es vol consultar les empreses que han passat alguna de les avaluacions de CMMI al món es 
pot mirar la pàgina https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx.

111Es pot observar a la imatge com la validesa de l'avaluació és per 3 anys.

Figura 21: Reconeixement d'assoliment amb èxit.
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CONCLUSIONS
Implantar un model com el CMMI ha estat un procés llarg i laboriós, que ha suposat un 
esforç per part de tots els membres de l'organització per canviar d'hàbits i que, com tot 
projecte d'innovació, tenia associat una incertesa sobre els seus resultats, però que ha tingut 
grans recompenses.

Si es volia tenir èxit en un projecte com aquest, calia un ferm compromís de la direcció. 
Aquest, no ha consistit només en invertir temps i recursos, sinó en motivar l'equip i en fer 
que s'adoni dels beneficis que suposa realitzar un seguit de canvis, que afecten tant a les 
eines com a la manera de treballar. 

Tanmateix, ha estat essencial el sentit comú a l'hora de definir els processos, per tal que 
aquests s'adaptessin a les característiques de l'organització, i evitar de caure en l'error de 
definir processos per “complir” amb el que demana el model.

El projecte ha significat per HYDS una important innovació (tant a nivell de processos com 
d'organització), que l'ha fet passar de ser una empresa immadura a una empresa madura, i 
ha consistit en definir i aplicar uns processos i procediments que li suposen:

– Millorar les especificacions, la planificació i el control de l'estat dels projectes.

– Millorar la qualitat (menys defectes) i incrementar la productivitat (reducció del 
retreball). 

– Complir amb els terminis d'entrega.

– Incrementar la satisfacció del client i millorar la percepció que aquest té de l'empresa.

En definitiva, el que s'ha aconseguit amb la introducció del CMMI és que l'èxit dels projectes 
de desenvolupament de software deixi de donar-se gràcies a un esforç titànic basat en les 
habilitats personals per gestionar-los, i passi a ser repetible gràcies a la estandardització de 
la nova metodologia de treball. 
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TREBALL FUTUR
Existeixen diversos camins per ampliar aquest treball. El més lògic de prendre seria atendre 
les oportunitats de millora detectades durant l'avaluació final. A partir d'aquestes, es poden 
millorar els processos relatius a les àrees de procés de nivell 2 del model CMMI. L'objectiu 
d'això seria aconseguir que les metes que encara estan com a “bastant implementades” 
passin a estar “totalment implementades.

Una altra via per on pot avançar HYDS és vers el nivell 3 del model i, posteriorment, cap als 
nivells superiors de maduresa. Tanmateix, aquesta alternativa té més sentit realitzar-la quan 
prèviament s'hagi realitzat l'anterior, perquè la base sobre la qual es sostindrà serà molt més 
sòlida.
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GLOSSARI
Àrea de procés (AP): agrupació de pràctiques relacionades dins d'una àrea que, quan 
s'implementen conjuntament, satisfan un conjunt de metes considerades importants per a 
millorar aquesta àrea.

Artefacte directe: és un output tangible que resulta de la implementació directa d'una 
pràctica.

Artefacte indirecte: és aquell que és resultat de l'execució d'una activitat que corrobora la 
implementació d'una pràctica, però que no és el propòsit pel qual es realitza la pràctica.

ATM: Appraisal Team Member, membre de l'equip d'avaluació. 

CIF: Common Industry Format, format comú de la indústria.

CMMI: Capability Maturity Model Integration, model de capacitat i maduresa integrat.

Component esperat: descriu les activitats que són importants per assolir un component 
CMMI requerit. Són components esperats les pràctiques específiques i les genèriques.

Component informatiu: ajuda a l'usuari del model a comprendre els components CMMI 
requerits i esperats. Els principals components informatius són les subpràctiques, les notes, 
les referències, els títols de les metes, els títols de les pràctiques i els exemples.

Component requerit: és un component essencial per assolir la millora de processos d'una 
àrea de procés donada. Són components requerits les metes específiques i genèriques.

Declaració de propòsit: descriu la finalitat de l'àrea de procés. És un component informatiu 
del model.

ESI: European Software Institute.

Evidència objectiva: s'entén per evidència objectiva els documents d'un projecte i/o 
d'organització o les afirmacions realitzades durant les entrevistes que es fan a l'avaluació.

IEC: International Electrotechnical Comission, comissió electrotècnica internacional.

ISO: International Organization for Standardization, organització internacional per a 
l'estandardització.
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Kick-off: Una reunió de kick-off és la primera reunió que es fa amb l'equip de projecte (i el 
client) i se'ls presenta el projecte i la seva planificació. 

Lead appraiser: líder de l'equip d'avaluació.

MA: Measurement and analysis, mesurament i anàlisi.

Meta específica: descriu les característiques úniques que han d'estar presents per tal de 
satisfer l'àrea de procés. És un component requerit del model.

Meta genèrica: descriu les característiques que han d'estar presents per institucionalitzar 
els processos que implementen una àrea de procés. La mateixa declaració de la meta 
s'aplica a múltiples àrees de procés. És un component requerit del model.

Nota introductòria: descriu els conceptes principals coberts per l'àrea de procés. És un 
component informatiu del model.

Plugin: és una aplicació que es relaciona amb una altra per aportar-li una nova funció que, 
generalment, és molt específica.

Pràctica específica: és la descripció d'una activitat que es considera important per assolir la 
meta específica associada. Descriu les activitats que s'espera que produeixin l'assoliment de 
les metes específiques d'una àrea de procés. És un component esperat del model.

Pràctica genèrica: descriu les activitats que es consideren importants per assolir la meta 
genèrica. La mateixa pràctica s'aplica a múltiples àrees de procés. És un component esperat 
del model.

Producte de treball: work product, és qualsevol resultat útil d'un procés. Alguns exemples 
de productes de treball són els fitxers, els documents, les descripcions de procés o les 
especificacions.

R+D: Recerca i Desenvolupament.

RD: Requirements Development, desenvolupament de requisits.

RDM: Requirements Development and Management. gestió i desenvolupament de requisits.

REQM: Requirements Management, gestió de requisits.

PFC: Projecte Final de Carrera.



Implementació del nivell 2 del model CMMI en una PIME 81

PIIDB: Practice Implementation Indicator Data Base, base de dades d'indicadors de la 
implementació de la pràctica.

PM: Project Manager, cap de projecte.

PP: Project Planning, planificació de projecte.

PPQA: Process and Product Quality Assurance, assegurament de la qualitat de producte i 
de procés. 

Procés de software: Conjunt d'activitats per a desenvolupar i mantenir el software i els 
productes associats (documents de disseny, casos de prova, manuals d'usuari, ...) i per a 
gestionar la seva producció.

Producte de treball: Un producte de treball o work product es defineix com qualsevol 
resultat útil d'un procés. Alguns exemples de productes de treball són els fitxers, els 
documents i les descripcions dels processos.

Producte off-the-shelf: producte disponible per a la venda, en oposició als producte 
personalitzat o desenvolupat a mida.

ROI: Return On Investment, retorn de la inversió.

SAM: Supplier Agreement Management, gestió d'acords amb proveïdors.

SCAMPI: Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement, mètode estàndard 
d'avaluació de CMMI per la millora de processos.

SEI: Software Engineering Institute.

SPICE: Software Process Improvement and Capability dEtermination, determinació de la 
capacitat i millora dels processos de software.

SQuaRE: Software product Quality Requirements and Evaluation. Requisits i avaluació de la 
qualitat de productes de software. 

Subpràctica: és una descripció detallada que proporciona orientació per a interpretar i 
implementar una pràctica específica o genèrica. És un component requerit del model.

TI: Tecnologies de la Informació.
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ANNEXES

Annex A: Entorn de la innovació
El medi en el que opera l'empresa afecta la innovació que aquesta duu a terme. Aquest medi 
està format pels següents elements: 

– Els sistemes educatius bàsic, universitari i el de formació tècnica especialitzada.

– Elements del coneixement catalogat com publicacions, normes tècniques, de gestió i 
mediambientals.

– Les polítiques d'innovació i d'altres polítiques governamentals que influeixin en la 
innovació de l'empresa (per exemple, mitjançant ajudes directes o també amb crèdits 
tous113.

– El marc legislatiu i macroeconòmic com la legislació sobre patents, impostos, 
normativa sobre la gestió d'empreses.

– La infraestructura de comunicacions, tant la xarxa vial com les telecomunicacions.

– Les institucions financeres que determinen l'accés al capital de risc.

– L'accessibilitat al mercat: la dimensió del mercat i la facilitat d'accés.

També afecta i és important per la innovació un entorn social que fomenti la diversitat, 
l'experimentació, l'assumpció de riscos i la combinació d'habilitats de diversos camps en un 
mateix producte. A aquesta combinació d'habilitats en un mateix producte John Kao114 les 
anomena recombinant mash-ups (barreges recombinants). Un exemple d'això és l'iPhone, 
que va redefinir fa uns anys el concepte de smartphone115.

Un altre factor que afecta a la innovació és la globalització: la internacionalització de la 
competència ha obligat a les empreses a ser més eficients i a desenvolupar nous productes. 
També fa que la tecnologia i el coneixement circuli a través de les fronteres (les empreses 
d'un país col·laboren amb empreses i universitats d'altres països). 

Aquesta competència introdueix innovacions amb una certa cadència. Les organitzacions 

113El crèdit tou és un crèdit que es concedeix a un tipus d'interès i termini de devolució molt 
favorables pel prestatari (a llarg termini i amb una taxa d'interès baixa per tal d'afavorir la inversió 
en actius). Font: http://www.economia48.com/spa/d/credito-blando/credito-blando.htm. 

114John Kao és un assessor en innovació per empreses i governs.
115Telèfon mòbil que ofereix la possibilitat d'instal·lació de programes per incrementar el processat de 

dades i la connectivitat. Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone.
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que no són capaces de seguir aquest ritme, d'adaptar-se al seu entorn canviant, acaben 
desapareixent perquè deixen de ser competitives. Per aquest motiu es diu que la innovació 
és alhora creadora i destructora d'organitzacions. Un exemple el tenim al segle XIX quan les 
innovacions en la producció massiva van provocar el fracàs dels artesans.

Hi ha determinats elements que, no només afecten la innovació sinó que l'obstaculitzen:

– Factors econòmics com uns costos elevats o una demanda insuficient (si la demanda 
de nous productes d'una empresa no és suficient per al seu mercat, aquesta pot 
decidir no innovar o retardar les seves activitats d'innovació).

– Factors financers: la manca de mitjans financers per realitzar inversions en innovació 
afecta principalment a les PIMEs116 i encara més en èpoques de crisi. Innovar s'ha de 
plantejar doncs com una inversió potencialment rentable en el futur, com una aposta 
de creixement a llarg termini.

– Factors vinculats a l'empresa com la falta de personal qualificat.

– Factors jurídics com normatives o la fiscalitat.

Dins dels factors jurídics hi ha la possibilitat de protegir una innovació per part d'una 
organització. Si no la pogués protegir de les imitacions dels competidors, l'empresa seria 
menys propensa a innovar perquè no podria recollir els fruits de les seves activitats 
d'innovació. D'altra banda, si un sector d'activitat funciona bé sense cap mètode de protecció 
formal, fomentar aquests mètodes podria retardar la circulació de coneixements i tecnologies 
i fer apujar els preus dels béns i serveis. 

Els mètodes de protecció de les innovacions poden ser formals o informals[2].

Dins els mètodes de protecció formal es troben:

– Patents: són mètodes destinats a protegir els resultats de les activitats de R+D. 

– Registre de models: és principalment un mètode de protecció de l'aspecte estètic 
dels productes.

– Marques registrades: registrar marques comercials relatives a l'empresa o a una 

116En el cas de les petites i mitjanes empreses, PIMEs, un factor que resulta determinant per la 
innovació és que sovint manquen de fons propis i tenen més dificultats per a obtenir finançament 
extern que les empreses grans. Els governs haurien de propiciar un marc adient i generar la 
confiança dels inversors vers aquestes empreses. Més encara si es té en compte el paper clau de 
la innovació en el desenvolupament econòmic, la generació de valor, de riquesa i de benestar en 
la societat. Donat que sovint desenvolupen activitats més especialitzades, resulta vital que 
interactuïn de manera eficient amb altres empreses i amb establiments públics de R+D. Aquestes 
col·laboracions poden ser més efectives que un gran centre de R+D.
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gama de productes, protegint d'aquesta manera la imatge de l'empresa i l'associació 
dels productes amb l'empresa.

– Drets d'autor: estableixen drets per a exigir un pagament per la utilització de 
productes protegits pels drets d'autor.

– Acords de confidencialitat i secret comercial: tenen l'objectiu de protegir els treballs 
de R+D.

Dins els mètodes de protecció informals es troben:

– Secrets no coberts per acords jurídics.

– La pròpia complexitat del disseny del producte.

– Avantatge en el plaç d'introducció en relació als competidors.
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Annex B: Activitats de R+D
Les activitats de R+D es classifiquen en els següents tipus[4]:

1. Investigació bàsica: consisteix en treballs experimentals o teòrics que s'emprenen 
fonamentalment per tal d'obtenir nous coneixements científics sobre els fonaments 
de fenòmens i fets observables, sense pensar a donar-lis cap aplicació o utilització 
determinada. L'objectiu és formular hipòtesis, teories i lleis que es publicaran a 
revistes especialitzades i seran reconegudes per la comunitat científica com un 
descobriment però que no pretenen assolir cap objectiu lucratiu concret.

2. Investigació aplicada: consisteix també en treballs originals realitzats per adquirir 
nous coneixements científics però, a diferència de la investigació bàsica, sí que està 
dirigida principalment vers un objectiu pràctic específic. Està molt relacionada amb la 
investigació bàsica donat que utilitza els possibles resultats d'aquesta per cercar 
mètodes i mitjans nous per assolir un objectiu concret. Habitualment durant aquesta 
fase de la R+D s'obtenen les primeres mostres del material, aparell o mecanisme. Si 
realment compleix totes les propietats esperades es tractarà d'una invenció o invent. 
Es disposarà d'algunes unitats que permetran enregistrar la patent i preparar la 
producció a escala industrial.

3. Desenvolupament experimental: consisteix en treballs sistemàtics fonamentats en els 
coneixements existents obtinguts per la investigació o l'experiència pràctica, que es 
dirigeixen a la fabricació de nous materials, productes o dispositius, a establir nous 
procediments, sistemes o serveis, o a millorar considerablement els que ja 
existeixen. L'objectiu és llançar al mercat una novetat o millora concreta. És 
aleshores que haurà esdevingut innovació. 
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Annex C: Tipus d'innovació
En aquest annex s'amplia la informació de les innovacions classificades segons l'objectiu 
buscat[2].

C.1. Innovació de producte

Les innovacions de producte poden utilitzar coneixements o tecnologies ja existents (basant-
se en nous usos o realitzant una combinació d'aquests) o bé utilitzar-ne de nous. Per 
exemple, els primers microprocessadors van ser nous productes basats en noves 
tecnologies. En canvi, el primer reproductor d'MP3, que associava interfícies informàtiques 
estàndards juntament amb la miniaturització dels lectors de disc, va ser un nou producte que 
combinava tecnologies existents.

També és una innovació de producte el desenvolupament d'una nova utilització per a un 
producte, les especificacions tècniques del qual s'han modificat lleugerament.

Les millores significatives de productes existents es donen quan s'introdueixen canvis en els 
materials, components o d'altres característiques que fan que aquests productes tinguin un 
millor rendiment. Són exemples d'innovació de producte la introducció del sistema de 
frenada ABS o la introducció del sistema de navegació GPS en els vehicles. També ho són 
els productes que tenen un consum d'energia significativament reduït, els canvis realitzats 
en un producte per tal que acompleixi unes normatives mediambientals o un nou 
medicament amb efectes millorats. 

Les innovacions de productes en els serveis poden suposar millores significatives en la 
manera en que aquests es presten (per exemple en termes d'eficiència o rapidesa). Un 
exemple és l'ús d'Internet en els serveis bancaris (que millora la rapidesa i la facilitat 
d'utilització) o també l'entrega i recollida a domicili dels cotxes de lloguer (que facilita l'accés 
dels consumidors a aquest servei).

C.2. Innovació de procés

Dins les innovacions de procés, els nous o millorats mètodes de producció inclouen les 
tècniques, els equips i els programes informàtics utilitzats utilitzats per a produir béns i 
serveis com podrien ser la introducció d'equips automatitzats en una cadena de producció.

Els mètodes de distribució, en canvi, estan vinculats a la logística de l'empresa i engloben 
les tècniques, els equips i els programes informàtics utilitzats per a l'aprovisionament, 
l'assignació de subministraments o la distribució de productes finals. Alguns exemples 



Implementació del nivell 2 del model CMMI en una PIME 94

d'innovació en mètodes de distribució són l'aparició dels supermercats enfront de les 
botigues de queviures tradicionals, les cadenes de menjar ràpid a domicili o la venda de 
llibres per Internet. 

Les innovacions de procés inclouen també nous mètodes de creació i de prestació de 
serveis. Poden suposar la introducció de canvis en els equips i programes informàtics o en 
els procediments o tècniques utilitzats per prestar els serveis. Un exemple seria la 
introducció de dispositius de localització GPS a serveis de transport o el desenvolupament 
de noves tècniques de gestió de projectes a una consultoria.

En referència als serveis, per tal de distingir si la innovació és de producte o de procés, cal 
tenir en compte si aquesta implica característiques noves del servei que s'ofereix als clients 
(aleshores seria una innovació de producte) o si implica la utilització de mètodes, equips i/o 
nous coneixements per a prestar el servei (aleshores seria una innovació de procés). Un 
exemple d'innovació de procés per veure la diferència amb innovació de producte seria una 
empresa que millora els processos per reduir els costos però no modifica les 
característiques del servei que ofereix.

Les innovacions de procés inclouen a més les tècniques, noves o sensiblement millorades, 
utilitzades en les activitats auxiliars de suport com les compres, la comptabilitat o el 
manteniment. La introducció d'una nova TIC, per exemple, és una innovació de procés si és 
amb l'objectiu de millorar l'eficiència i/o la qualitat d'una activitat de suport bàsic.

C.3. Innovació d'organització

Les innovacions d'organització en les pràctiques empresarials suposen la introducció de 
nous mètodes per a organitzar les rutines i procediments de gestió dels treballs. Un exemple 
seria la introducció de noves pràctiques per a millorar l'aprenentatge i la distribució del 
coneixement a l'empresa com les pràctiques de catalogació del coneixement117. 

Les innovacions en l'organització del lloc de treball impliquen la introducció de nous mètodes 
d'atribució de responsabilitats i del poder de decisió entre els empleats de l'empresa, així 
com nous conceptes d'estructuració (com la integració de diverses activitats). Un exemple 
podria ser la introducció per primera vegada d'un model organitzatiu que confereixi als 
empleats de l'empresa major autonomia de decisió i els animi a comunicar les seves idees. 
Per a això es pot descentralitzar el control de gestió. Altres innovacions podrien implicar el 
contrari, la centralització de les activitats i el reforç de l'obligació de justificar les decisions 
preses als caps.

117La catalogació del coneixement consisteix a crear bases de dades sobre les pràctiques a seguir, 
les conclusions obtingudes i altres formes de coneixement.
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Els nous mètodes d'organització en matèria de relacions exteriors impliquen la introducció 
de noves maneres d'organitzar les relacions amb altres empreses o institucions públiques, 
així com l'establiment de noves formes de col·laboració amb organismes d'investigació o 
clients, de nous mètodes d'integració amb els proveïdors i l'externalització o la 
subcontractació, per primera vegada, d'activitats consubstancials a una empresa (producció, 
compres, distribució, contractació i serveis auxiliars). En són exemples la introducció de 
normes de control de qualitat per als proveïdors o la primera iniciativa de col·laboració en 
temes d'investigació amb universitats o d'altres establiments d'investigació.

La formulació d'estratègies de gestió no és una innovació organitzativa. Contràriament, els 
canvis organitzatius introduïts com a resposta a una nova estratègia de gestió constitueixen 
una innovació si representen la primera introducció d'un nou mètode organitzatiu. Un 
exemple del que no és una innovació són les fusions i adquisicions (encara que l'empresa 
fos la primera vegada que es fusiona o adquireix una altra empresa). Tanmateix, les fusions i 
adquisicions poden implicar innovacions organitzatives si l'empresa elabora o adopta nous 
mètodes d'organització amb motiu d'aquestes operacions.

Les innovacions d'organització i les de procés tenen en comú que tracten de reduir els 
costos adoptant nous i més eficients conceptes de producció, distribució i organització 
interna. Per tal de poder-les distingir cal fixar-se en la naturalesa de l'activitat. Les 
innovacions de procés fan referència a la introducció d'un nou equip, nous programes 
informàtics o noves tècniques i mètodes específics mentre que les innovacions 
d'organització fan referència a les persones i a l'organització del lloc de treball. Per distingir 
aquests dos tipus d'innovació podem fixar-nos en el següent:

– Si la innovació implica nous mètodes de producció o subministrament destinats a 
reduir els costos unitaris o a millorar la qualitat dels productes, es tracta d'una 
innovació de procés.

– Si la innovació fa referència a l'aplicació per primera vegada de nous mètodes 
d'organització en les pràctiques empresarials, l'organització del lloc de treball o les 
relacions exterior de l'empresa, és una innovació d'organització.

C.4. Innovació de màrqueting

Les innovacions de màrqueting relacionades amb canvis significatius del disseny del 
producte són part del nou concepte de comercialització. Aquests canvis són de la forma i de 
l'aspecte però no modifiquen les característiques funcionals o d'utilització del producte 
(aquesta és la diferència amb les innovacions de producte, que sí modifiquen les 
característiques funcionals del producte). Un exemple d'aquestes innovacions seria el canvi 
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en el disseny d'una línia de mobles amb la finalitat de donar-li un nou aspecte i fer-la més 
atractiva. Les innovacions en el disseny dels productes inclouen també els canvis en el gust 
de productes alimentaris o begudes, com la introducció de nous sabors, amb la finalitat de 
captar un nou segment de mercat. Les innovacions de màrqueting també inclouen 
modificacions de l'envasat dels productes com els aliments, les begudes i els detergents 
pels quals l'embalatge és el principal determinant de l'aspecte del producte. Un exemple 
d'innovació de màrqueting referida a l'envasat pot ser l'adopció d'un disseny nou per a un 
flascó que proporcioni al producte un aspecte original per atreure nous clients. 

Els nous mètodes de comercialització relatius al posicionament dels productes fan referència 
a la creació de nous canals de venda (entenent per canals de venda els mètodes utilitzats 
per a vendre béns i serveis als clients, no als mètodes logístics). Un exemple d'aquestes 
innovacions és la introducció d'una xarxa de franquícies, la venda directa, la venda al detall 
amb clàusula d'exclusivitat o la concessió de llicències sobre un producte. Les innovacions 
en el posicionament poden suposar la utilització de nous conceptes per a la presentació dels 
productes, com per exemple els grans centres d'exposició de mobles on el seu disseny es 
reorganitza per temes, fet que permet als clients veure els productes “en el seu ambient”.

Els nous mètodes de comercialització en matèria de promoció de productes suposen la 
utilització de nous conceptes per a promocionar els béns o serveis d'una empresa. La 
utilització d'uns mitjans o d'una tècnica de comunicació significativament diferents (com 
podrien ser la presentació d'un producte a pel·lícules o programes de televisió o recórrer a 
celebritats per a elogiar-lo) són exemples d'innovació en màrqueting. Un altre exemple seria 
el desenvolupament i llançament d'un logotip nou (que no s'ha de confondre amb una 
actualització de l'aspecte del logotip).

Les innovacions de comercialització en quant als preus impliquen la utilització de noves 
estratègies de tarifació per a comercialitzar els béns o els serveis de l'empresa. Un exemple 
seria la utilització d'un mètode que permeti variar el preu d'un bé o servei en funció de la 
seva demanda.
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Annex D: Generacions del procés d'innovació
Els 5 models o generacions del procés d'innovació que va definir Roy Rothwell cobreixen el 
període que va des del 1950 fins a l'actualitat118:

– Primera generació (1950 – mitjans dels 60): technology push.

Es caracteritza per la linealitat del model que va des de la investigació bàsica, la 
investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic, les activitats de producció i, 
finalment, la introducció al mercat. Cal tenir en compte que les innovacions no tenen 
perquè començar a la fase d'investigació bàsica sinó que poden començar, per 
exemple, a partir dels resultats d'investigacions aplicades ja existents. En aquest 
model el mercat rep els fruits de la R+D (veure Fig. 22).

– Segona generació (mitjans dels 60 – principis dels 70): market pull.

Es caracteritza per un augment de la competència. Per aquest motiu les empreses 
han de lluitar per aconseguir la seva quota de mercat. La R+D està connectada amb 
els departaments de producció per tal de reduir el temps de sortida al mercat. En 
aquest model les innovacions donen resposta a les necessitats del mercat i 
reconeixen la importància d'aquesta (tret característic que diferencia aquest model de 
l'anterior).

118Font: http://www.provenmodels.com/575. 

Figura 22: Primera generació.
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– Tercera generació (mitjans dels 70 – mitjans dels 80):  Acoblament de la R+D i el 
màrqueting.

Es caracteritza pel fet que el camí central de la innovació respon a les necessitats del 
mercat però amb diferents moments de retroalimentació al llarg de tot el procés 
d'innovació (es coneix com a model de Kline). Es pot observar com, a diferència del 
model lineal, la innovació no sol partir de la investigació. És rellevant aleshores el 
paper de la vigilància tecnològica (no cal inventar allò que ja ha estat inventat). A 
més, cerca la reducció dels costos operacionals. Aquest model és la interacció dels 2 
models anteriors (veure Fig. 24). 

– Quarta generació (principis dels 80 – mitjans dels 90): integració dels processos de 
negoci.

Es caracteritza per la cerca d'una major integració de les fases del procés 
d'innovació, fet que implica la necessitat d'un nivell elevat de control i coordinació. 

Figura 24: Tercera generació.
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Aquests solapaments sorgeixen de la necessitat de reduir el temps de 
desenvolupament del producte per a introduir-lo al mercat. Aquesta generació ve 
marcada per les innovacions als processos (veure Fig. 25).

– Cinquena generació (anys 90 – actualitat): integració i interconnexió de sistemes.

Es caracteritza per la restricció dels recursos. Aquest model es centra en la 
integració dels sistemes i la seva interconnexió per tal de garantir la flexibilitat i la 
velocitat de desenvolupament dels productes (és important el time to market119). 
Altres característiques d'aquesta generació són el compromís de l'alta direcció amb 
un estil de gestió horitzontal que permeti agilitzar la presa de decisions, l'alta qualitat 
de les especificacions inicials, el control de la qualitat total i l'accés al know-how120 
extern (innovació oberta).

119Temps que transcorre entre que un producte es concebut i que està disponible per a la venda. 
Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_market.

120El know-how o “saber fer” és el conjunt de coneixements que hi ha a una organització per 
desenvolupar les seves activitats, ja siguin productives, administratives, financeres, comercials o 
de control. Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Saber_fer.

Figura 25: Quarta generació.
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Annex E: Projectes d'innovació
Alguns tipus de projectes d'innovació són:

– Investigació bàsica.

– Desenvolupament de nous processos productius.

– Desenvolupament de nous productes.

– Arquitectura organitzativa.

– Definició de nous processos comercials.

– Gestió del coneixement i de la tecnologia.

En el cas d'un projecte de gestió de la tecnologia, les tasques que s'han de realitzar són:

– Inventariar les tecnologies que es dominen a l'empresa.

– Vigilar l'evolució de les noves tecnologies i també les que utilitzen els competidors.

– Avaluar el potencial tecnològic propi i estudiar possibles estratègies (planificar els 
projectes d'investigació, l'adquisició de tecnologies o la formació d'aliances).

– Optimitzar els recursos per tal d'utilitzar-los de la millor manera possible.

– Protegir la propietat industrial amb patents, marques, etc.

La gestió de la tecnologia intenta mantenir i millorar la posició competitiva de l'empresa 
mitjançant la utilització de la tecnologia. Per aquest motiu resulta d'especial importància la 
vigilància tecnològica, que consisteix en l'anàlisi de l'entorn tecnològic de l'empresa. 

La vigilància tecnològica ha de permetre a l'empresa conèixer:

– Les línies d'investigació, és a dir, el què s'està publicant o patentant a les principals 
empreses que competeixen en l'àrea.

– Les solucions tecnològiques disponibles.

– Les tecnologies emergents que estan apareixent.

– La dinàmica de les tecnologies, és a dir, quines tecnologies s'estan imposant i quines 
s'estan quedant obsoletes.
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Aquesta informació ajudarà l'empresa a créixer i a enfrontar-se a la competència. La 
detecció de senyals dèbils sobre tecnologies emergents és especialment important perquè 
l'adopció ràpida d'una nova tecnologia pot significar per l'empresa aconseguir un avantatge 
competitiu que la distanciï dels seus competidors. 

Un altre motiu pel qual la vigilància tecnològica és important per una empresa és el d'evitar 
inventar allò que altres ja han inventat. El cost de la ignorància és molt elevat: les empreses 
europees perden uns 20.000 milions de dòlars anualment investigant innovacions ja 
patentades121. Això és temps, diners i recursos humans malbaratats que es podrien haver 
dedicat a fer desenvolupaments més avançats a partir del que ja està investigat.

L'empresa ha de definir quin és l'objectiu de la vigilància, la informació que vol buscar, la 
forma en que s'ha de comunicar, els destinataris de la informació i els recursos que hi 
destinarà.  

121Font: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/10/22/pagina-8/34399041/pdf.html?
search=patentes. 
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Annex F: Models de qualitat

F.1. ISO/IEC 25000

Aquí s'explica cadascuna de les divisions d'aquesta ISO:

– ISO/IEC 2500n: Divisió de gestió de la qualitat. Els estàndards que formen aquesta 
divisió defineixen tots els models comuns, termes i referències als que es refereixen 
la resta de divisions de SQuaRE.

– ISO/IEC 2501n: Divisió del model de qualitat. L'estàndard que conforma aquesta 
divisió presenta un model de qualitat detallat, que inclou característiques per a la 
qualitat interna, externa i d'ús122. Aquestes característiques són funcionalitat, 
eficiència, compatibilitat, usabilitat, fiabilitat, seguretat, manteniment i portabilitat.  

– ISO/IEC 2502n: Divisió de mesures de qualitat. Els estàndards que pertanyen a 
aquesta divisió inclouen un model de referència de qualitat del producte software, 
definicions matemàtiques de les mètriques de qualitat (tant de qualitat interna com 
d'externa i d'ús) i una guia pràctica per a la seva aplicació. 

– ISO/IEC 2503n: Divisió de requisits de qualitat. Els estàndards que formen part 
d'aquesta divisió ajuden a especificar uns requisits de qualitat. Aquests requisits 
poden ser utilitzats en el procés d'especificació de requisits de qualitat per a un 
producte que ha de ser desenvolupat o com a entrada per a un procés d'avaluació. El 
procés de definició de requisits segueix el que s'estableix a la norma ISO/IEC 15288.

– ISO/IEC 2504n: Divisió d'avaluació de la qualitat. Aquest estàndards proporcionen 
requisits, recomanacions i guies per a l'avaluació d'un producte software, tant si 
l'avaluació la porten a terme avaluadors, com clients o desenvolupadors de software.

122La qualitat des d'un punt de vista intern s'ocupa de propietats del software com la mida, la 
complexitat o la conformitat amb les normes d'orientació a objectes.

La qualitat des d'un punt de vista extern està relacionat amb l'anàlisi del comportament del 
software en producció i estudia els seus atributs, com per exemple el rendiment d'un programa en 
una màquina determinada, l'ús de memòria que fa el programa o el temps de funcionament entre 
fallades.

La qualitat des d'un punt de vista de l'ús mesura la productivitat i l'efectivitat de l'usuari final a 
l'utilitzar el software.

Es pot veure fàcilment que els tres punts de vista estan interrelacionats entre ells. 
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F.2. ISO/IEC 15504 – SPICE

Aquí s'explica breument cadascuna de les 10 parts d'aquesta ISO:

1. ISO/IEC 15504-1:2004. Conceptes i vocabulari. Aquesta part proporciona informació 
general sobre els conceptes d'avaluació de procés i el seu ús en els contextos de 
millora de processos i de determinació de la capacitat del procés. En aquesta part 
també es descriu com encaixen entre sí les parts d'aquesta norma i proporciona 
orientació en el seu ús. 

2. ISO/IEC 15504-2:2003: Realització d'avaluacions. Aquesta part defineix els requisits 
per a la realització de l'avaluació de procés com a base per al seu ús en la millora del 
procés i determinació de la capacitat.

3. ISO/IEC 15504-3:2004: Guia per la realització d'avaluacions. Aquesta part 
proporciona orientació en el compliment d'un conjunt mínim de requisits per a la 
realització d'una avaluació continguda a la part 2 d'aquesta norma.

4. ISO/IEC 15504-4:2004: Guia sobre l'ús de la millora de processos i la determinació 
de la capacitat de procés. Aquesta part proporciona orientació sobre la forma 
d'utilitzar un procés d'avaluació dins d'un programa de millora de processos o per a la 
determinació de la capacitat del procés.

5. ISO/IEC 15504-5:2012: Exemple de model d'avaluació de processos del cicle de vida 
del software. Proporciona una descripció de l'estructura i dels components clau d'un 
model d'avaluació de processos. Les definicions dels processos que utilitza són les 
de la ISO/IEC 12207:2008.

6. ISO/IEC 15504-6:2013: Exemple de model d'avaluació de processos del cicle de vida 
del sistema. Aquesta part constitueix un model d'avaluació de processos conforme 
als requisits de la part 2 d'aquesta norma, per a l'avaluació de la capacitat dels 
processos del cicle de vida del sistema.

7. ISO/IEC 15504-7:2008: Avaluació de la maduresa de l'organització. Aquesta part 
defineix les condicions per a l'avaluació de la maduresa de l'organització. Defineix un 
marc per determinar la maduresa de l'organització i també les condicions sota les 
quals les avaluacions dels processos siguin vàlides.

8. ISO/IEC 15504-8:2012: Exemple de model d'avaluació de processos per a la gestió 
de serveis de TI. Aquesta part proporciona un exemple d'un model d'avaluació de 
processos de gestió de serveis de TI per al seu ús en la realització d'una avaluació 
de conformitat que segueixi els requisits de la part 2 de la norma.

9. ISO/IEC 15504-9:2011: Perfils de procés objectiu. Aquesta part documenta pautes de 
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perfils de procés objectius amb el propòsit de determinar la capacitat i de fer-hi 
millores. 

10. ISO/IEC 15504-10:2011: Extensió de seguretat. El desenvolupament de sistemes 
relacionats amb la seguretat requereix de processos especialitzats. Es necessiten 
ampliacions de processos en l'àrea de gestió de la seguretat, enginyeria de seguretat 
i requisits de seguretat. Aquesta ISO presenta aquestes ampliacions.
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Annex G: Àrees de procés

G.1. Estructura d'una àrea de procés

A continuació es mosta l'estructura que té cadascuna de les àrees de procés del model123:

La definició de cadascun dels components de l'estructura es troba al glossari.

123La figura ha estat extreta de la guia CMMI para el Desarrollo, Versión 1.3. Es pot obtenir una 
còpia a la pàgina: http://cmmiinstitute.com/cmmi-solutions/translations/cmmi-dev-spanish/

Figura 26: Estructura d'una AP.
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G.2. Nivells de maduresa

La taula que es mostra a continuació ha estat extreta de la guia CMMI para el Desarrollo, 
Versión 1.3124. És una representació equivalent que permet comparar entre nivells de 
maduresa (ML, Maturity Level) i  perfils objectiu:

124Es pot obtenir una còpia a la pàgina: http://cmmiinstitute.com/cmmi-solutions/translations/cmmi-
dev-spanish/ 

Figura 27: Nivells de maduresa.
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Annex H: Cost i ROI

H.1. Cost

El pressupost de HYDS pel projecte de millora de processos va ser el següent:

Concepte Quantitat
Inversió prevista en recursos propis (1312 hores-persona) [A] 27.300€
Cost total de subcontractacions i serveis a rebre125 [B] 39.725€
TOTAL [A + B] 67.025€

D'aquest total, l'empresa havia d'aportar 47.025€. Els 20.000€ restants corresponen a una 
subvenció del Plan Avanza Competitividad I+D+i (expedient TSI-020504-2010-21126). 
L'obtenció de la subvenció estava condicionada a l'assoliment amb èxit del nivell 2 de 
maduresa del model CMMI.

Comparant amb altres pressupostos: 

– Es pot veure com aquest pressupost és similar al que presenta la Asociación 
Española para la calidad, que estimava el cost d'implantar un nivell 2 del model 
CMMI en uns 61.000€127.

– El cost total de subcontractacions [B] està lleugerament per sobre dels que preveu, 
per exemple, el Plan de ciencia, tecnología e innovación de la Región de Murcia, que 
l'estima en 37.250€128.  

Com a exemple del temps necessari per realitzar el projecte de millora de processos, 
l'empresa “EQT consulting129” va presentar durant les jornades “Qualitat de programari 
CMMI/SPICE130” la seva experiència d'implantació del nivell 2 del model CMMI-DEV v1.2. La 
duració del projecte va ser de 14 mesos i més de 2000 hores dedicades. 

125Aquest cost inclou actuacions de consultoria, assistència i formació.
126Font: http://www.bdigital.org/ES/rdi/Paginas/DetallesProyecto.aspx?xid=46.
127Font: http://www.aec.es/c/document_library/get_file?

p_l_id=32315&folderId=210056&name=DLFE-6049.pdf. 
128Font: http://www.plandeciencia.com/servlet/s.Sl?

METHOD=DETALLE_NOTICIA&idn=32455&ofs=8 
129www.eqtconsulting.net  .
130Tic.cat. Generalitat de Catalunya. Qualitat de programari CMMI/SPICE. Barcelona, 7 d'abril de 

2010.
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Finalment, el cost que va tenir el projecte va ser de:

Concepte Quantitat
Cost intern HYDS: personal (cost aproximat) [A] 27.300€
Cost bdigital + consultoria [B.1] 15.600€
Cost ESI-Tecnalia131 [B.2] 24.125€
TOTAL [A + B.1 + B.2] 67.025€

L'empresa va rebre una subvenció de 14.780€ (en comptes dels 20.000€ previstos 
inicialment). D'aquesta manera, la quantitat total que va haver d'aportar HYDS va ser de 
52.245€ (corresponents al cost intern [A] i a la part no coberta per la subvenció de [B]132). 

131El cost de ESI-Tecnalia cobreix les avaluacions i la formació dels ATM.
132Es pot observar que [B] = [B.1] + [B.2] = 39.725€.
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H.2. ROI

El ROI (Return On Investment) o retorn de la inversió133 no s'ha calculat a HYDS per la 
complexitat de l'anàlisi. Tot i això, cal tenir en compte que el fet que hi hagués una subvenció 
ajuda a que el ROI sigui positiu.

Segons el CMMI Institute134, un dels beneficis que obtenen les organitzacions que implanten 
el model és un ROI elevat. Alguns exemples són:

– Accenture va experimentar un ROI de 5 a 1 en les activitats de qualitat.

– Siemens Information Systems Ltd. va experimentar un ROI de 2 a 1 durant 3 anys.

– Reuters va experimentar un ROI per sobre de 3 a 1 gràcies a la reducció dels 
defectes post-publicació.

Segons l'informe Performance results of CMMI-based process improvement135, el ROI mitjà 
de les empreses és d'un 4:1. De les 35 empreses que han format part d'aquest estudi, el 
ROI més baix és de 1,7:1 i el més elevat de 27,7:1. 

També es diu en aquest informe que molt poques empreses amb nivells baixos de maduresa 
(nivells entre l'1 i el 3) informen sobre el ROI obtingut. A més, les organitzacions que tenen 
un ROI més elevat són les que tenen nivells de maduresa més elevats (nivells 4 i 5). 

133El retorn de la inversió és una raó financera que compara el benefici o utilitat obtinguda en relació 
a la inversió realitzada. En aquest cas seria el quocient entre els beneficis del projecte de millora 
de processos i els costos d'obtenció de la millora. Per exemple, si la proporció és 12:1 significa 
que s'obtenen 12€ de beneficis per cada 1€ de cost d'implementació. 

134http://cmmiinstitute.com/results/benefits-of-cmmi/  . 
135Sofware Engineering Institute. Carnegie Mellon. Performance Results of CMMI-Based Process 

Improvement. Pittsburgh, agost de 2006.
Disponible a <http://www.sei.cmu.edu/reports/06tr004.pdf>.
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Annex I: Riscos
La taula mestra de riscos és la següent:

A partir d'aquesta, el cap de projecte ha de valorar la probabilitat i l'impacte de cadascun 
dels riscos i incorporar-los a la matriu de riscos següent:
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Track those risks periodically.

Define mitigation actions (include them in WBS and track them in Jira) to lower the 
probability of the risk. 
Define contingency actions to reduce and control the impact once the risk has occurred.

Define a contingency action before the project starts and ensure that the project will have 
the resources available to execute it in case the risk occurs. 
The project cannot starts with any risk in red.

Figura 28: Taula mestra de riscos.
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Si es detecten nous riscos s'ha de crear una tasca al Jira per incloure'ls a la taula mestra. A 
més, per cada risc crític (els que cauen a un quadre groc o vermell) s'ha d'omplir la taula 
següent: 

ID

Risk description

Mitigation activities (if necessary → see risk matrix)

Contingency activities (if necessary → see risk matrix)

Comments


