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Resum
Amb el desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau, el que es pretén aconseguir és aplicar els
coneixements i tècniques adquirits referents a la Gestió de Projectes en un equip de treball d’una
empresa d’enginyeria, amb la finalitat de millorar i optimitzar els processos que fins al moment
s’estaven duent a terme per a la realització dels projectes, amb l’objectiu d’augmentar-ne el rendiment
i l’eficiència.
Les tècniques i mètodes utilitzats per la realització d’aquest treball estan basats en els fonaments de la
Gestió de Projectes, definits, estandarditzats, i internacionalment reconeguts en el que es coneix com
la Guia del Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Les tècniques i coneixements que s’hi
descriuen són aplicables a la gran majoria de projectes, i existeix un consens general que l’aplicació
d’aquestes permet augmentar la possibilitat d’èxit dels projectes realitzats.
El present treball es distribueix en dues fases ben diferenciades. Una primera on s’hi desenvolupa la
vessant més teòrica referent a la Gestió de Projectes, on s’hi exposa quins són els fonaments, definintne els aspectes principals i més rellevants, i els diferents Grups de Processos i Àrees de Coneixements
descrits a la Guia del PMBOK. Per altra banda, es disposa d’una segona part de caire més experimental
i pràctic. En aquesta s’hi descriuen aquelles tècniques i processos utilitzats i elaborats per tal de complir
amb els objectius d’aquest treball.
Finalment, es debat si el conjunt de tècniques i processos aplicats i elaborats han permès categoritzar
els objectius d’aquest treball com a assolits de manera exitosa. Com que s’ha observat un clar progrés
en referència a la millora de la gestió dels projectes de l’empresa, així com dels processos establerts
per la seva elaboració, permet concloure que efectivament, els objectius han estat assolits amb èxit.
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Resumen
Con el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, lo que se pretende conseguir es aplicar los
conocimientos y técnicas adquiridos referentes a la Gestión de Proyectos en un equipo de trabajo de
una empresa de ingeniería, con el fin de mejorar y optimizar los procesos que hasta el momento se
estaban llevando a cabo para la realización de los proyectos, con el objetivo de aumentar el
rendimiento y la eficiencia.
Las técnicas y métodos utilizados para la realización de este trabajo están basados en los fundamentos
de la Gestión de Proyectos, definidos, estandarizados, e internacionalmente reconocidos en lo que se
conoce como la Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Las técnicas y
conocimientos que se describen son aplicables a la gran mayoría de proyectos, y existe un consenso
general de que la aplicación de estas permite aumentar la posibilidad de éxito de los proyectos
realizados.
El presente trabajo se distribuye en dos fases bien diferenciadas. Una primera donde se desarrolla la
parte más teórica referente a la Gestión de Proyectos, donde se expone cuáles son los fundamentos,
definiendo los aspectos principales y más relevantes, y los diferentes Grupos de Procesos y Áreas de
Conocimientos descritos en la Guía del PMBOK. Por otro lado, se dispone de una segunda parte de
carácter más experimental y práctico. En esta se describen aquellas técnicas y procesos utilizados y
elaborados para cumplir con los objetivos de este trabajo.
Finalmente, se debate si el conjunto de técnicas y procesos aplicados y elaborados han permitido
categorizar los objetivos de este trabajo como alcanzados de manera exitosa. Como se ha observado
un claro progreso en referencia a la mejora de la gestión de los proyectos de la empresa, así como de
los procesos establecidos para su elaboración, permite concluir que efectivamente, los objetivos han
sido alcanzados con éxito.
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Abstract
With the development of this End of Degree Project, the aim is to apply the knowledge and techniques
acquired regarding Project Management in a work team of an engineering company, in order to
improve and optimize the processes that were being carried out until now for the realization of the
projects, with the objective of increasing performance and efficiency.
The techniques and methods used to carry out this work are based on the fundamentals of Project
Management, defined, standardized, and internationally recognized in what is known as the Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide. The techniques and knowledge described are
applicable to the vast majority of projects, and there is a consensus that the application of these
techniques and knowledge increases the possibility of success of the projects carried out.
The present work is distributed in two well differentiated phases. The first one develops the most
theoretical part referring to Project Management, where the fundamentals are exposed, defining the
main and most relevant aspects, and the different Groups of Processes and Areas of Knowledge
described in the PMBOK Guide. On the other hand, there is a second part of a more experimental and
practical nature. In this part, those techniques and processes used and elaborated to fulfil the
objectives of this work are described.
Finally, it is discussed if the set of techniques and processes applied and elaborated have allowed to
categorize the objectives of this work as successfully achieved. As clear progress has been observed in
reference to the improvement of the management of the company's projects, as well as the processes
established for their elaboration, it allows us to conclude that the objectives have been successfully
achieved.
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1. Prefaci
A la societat actual, la introducció al món laboral i professional d’una persona està marcada per
aquelles fites, reconeixements i estudis que hagi pogut obtenir al llarg de la seva vida. Com més en
tingui, més possibilitats i facilitats tindrà a l’hora d’incorporar-se al món laboral.
La realització d’aquest treball de fi de grau implica que estic a punt d’acabar uns estudis universitaris,
aportant així un primer reconeixement acadèmic de pes a la meva història, el qual pot marcar el meu
futur camí com a professional.
Com qualsevol procés de la vida, considero que una titulació universitària està marcada per un cicle
emocional en el qual la majoria d’estudiants, especialment d’enginyeria, s’hi poden sentir identificats.
En primer lloc, quan comences els estudis universitaris es crea un estat d’il·lusió, nervis i incertesa. Més
tard, és possible que es passi per l’etapa de frustració i replantejament, quan després d’haver-hi
dedicat un esforç als estudis comences a suspendre. Posteriorment es podria definir una nova etapa,
la de superació i motivació, generada per haver aconseguit superar la majoria d’assignatures, sentir-te
satisfet amb tot allò que has après, i tu mateix, començar a considerar-te un enginyer al veure que el
final està arribant. Per últim, l’etapa final i de satisfacció, marcada per una possible experiència laboral,
i la realització del treball final de grau, significant així que s’està només a un petit pas de poder-te
declarar de manera oficial com a Enginyer.

1.1. Origen del treball
A finals del 2019 vaig començar a treballar com a becari a l’empresa d’enginyeria “Ingenieros Emetres
Im3”. Es tracta d’una empresa internacional que ofereix diferents serveis d’enginyeria, especialitzantse en quatre àrees: energia elèctrica i infraestructures, àrea industrial, àrea urbana, i mobilitat
elèctrica. Jo vaig començar a formar part del departament d’energia elèctrica i infraestructures,
concretament, participant amb els projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Pocs dies després de començar a treballar, vaig confirmar el que havia acabat reflexionant al llarg la
carrera universitària. A mi no m’agrada tant la basant tècnica dels projectes, sinó que m’agrada més
tota la part organitzacional, planificació i millora de processos.
Vaig parlar amb la meva superior per explicar-li la situació amb la que em trobava, i em va explicar que
feia pocs mesos que l’empresa l’havia contractat com a Project Manager del departament per tal
d’aconseguir una millora dels processos i de la gestió dels projectes que es duien a terme, ja que fins
al moment els mancava aquest càrrec. Em va dir que necessitava ajuda, i que a partir d’aquell moment
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les meves noves funcions podien ser les de combinar la part de tècnic amb la d’ajudant de Project
Manager.
L’empresa va haver de contractar aquesta figura ja que la gestió de projectes del departament fins al
moment era nul·la, i això comportava que la realització i gestió de tots ells acabés convertint-se en un
caos total. El grup està format per 12 persones, les quals porten molts anys treballant juntes a
l’empresa i realitzant les mateixes funcions, però es tracta d’un grup molt desorganitzat. Fins ara,
tothom es gestionava els projectes a la seva manera, tots anaven per lliure. Hi havia una molt mala
gestió i planificació dels projectes, cadascú ho feia en base al seu propi criteri, i no en un de conjunt.
No hi havia transparència, ni comunicació de grup, no es feien reunions de control ni es tenia
constància dels projectes que feien els altres companys del mateix departament. No es compartien els
documents que s’utilitzaven (com ara memòries o plantilles de càlculs), no es comptabilitzaven les
hores que cadascú dedicava als projectes i ni tan sols sabien el que es cobrava per projecte realitzat.
Arran d’això va sorgir la idea de la realització d’aquest treball de fi de grau, basat en les tècniques de
gestió de projectes i poder-les aplicar a l’empresa amb l’objectiu de reorganitzar l’equip de treball, els
hàbits i maneres de treballar, i aconseguir millorar tant els processos com la gestió de projectes del
departament i augmentar el rendiment.
En un primer moment es va plantejar la idea d’aplicar les tècniques i coneixements de gestió de
projectes per tal de canviar l’hàbit de treball de tot el departament en sí. El problema és que no tot el
departament treballa pel mateix projecte, sinó que hi ha un grup que es dedica a les instal·lacions
elèctriques (sector ferroviari, de l’aigua, carreteres, enllumenat, etc), un altre a distribució i transport
de MT, BT i AT, i per últim, el que es dedica a la generació renovable i instal·lació de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics. Com que es tracten temes i projectes tan diversos, és va decidir que el treball se
centraria només en la millora de processos i de la gestió de projectes aplicada al subgrup encarregat
dels projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que és al que jo pertanyo.

1.2. Motivació
Diverses causes són les que han provocat la meva motivació envers la realització d’aquest treball. En
primer lloc, l’ambició per veure i demostrar-me a mi mateix, si el que he après al llarg d’aquests anys a
la universitat es pot aplicar realment a la vida real i laboral. Estudiar una enginyeria de bones a
primeres, sembla que el que hagis d’aprendre són només coneixements científics i tècnics, però el que
realment s’aprèn és a enfrontar-te a un problema i buscar solucions per resoldre’l amb les eines que
tinguis a l’abast. Per tant, el fet de realitzar aquest treball de fi de grau aplicat a una empresa, implica
haver d’enfrontar-te a un problema real, i això, em fa ser ambiciós i em genera una motivació especial
per veure com me’n sortiré.
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En segon lloc, com he explicat anteriorment, al llarg de la carrera universitària, he tingut certs períodes
on dubtava si realment a mi el que m’agradava era l’enginyeria. De totes les assignatures que he cursat,
les que més m’han agradat i motivat han estat assignatures com ara organització de la producció,
empresa, o en especial, habilitats directives. El fet que aquest treball estigui més enfocat a tenir un aire
no tant tècnic em motiva especialment per acabar de definir-me, poder-me conèixer una mica més en
aquest sentit, i endinsar-me i aprendre una mica més del que seria una vessant de caire més
empresarial.
Per últim, cal destacar que tinc una motivació extra per fer (i molt bé) aquest treball ja que puc tenir
una implicació directe en la millora de molts aspectes del departament de l’empresa on treballo,
provocant així un millor rendiment per a tots els companys i companyes i l’empresa en general. Per
altra banda, com que actualment estic treballant com a becari, aportar aquests aspectes positius
m’ajudarien a consolidar-me i poder obtenir un lloc com a treballador fixe dins de l’empresa.

1.3. Requeriments previs
El canvi del món estudiantil al món laboral és bastant significatiu. Quan els estudiants acabem la carrera
universitària, tenim adquirits molts coneixements teòrics i tècnics, però en general no en tenim ni idea
del funcionament d’una empresa ni del món laboral en sí. Abans de començar a realitzar el treball de
fi de grau vaig haver d’adaptar-me al que és el món laboral i tot el que això comporta.
Un cop adaptat al lloc de treball, i assumides amb èxit les primeres responsabilitats, va arribar l’hora
de començar amb el treball de fi de grau. Abans de res, he hagut de fer una recerca d’informació per
tal de familiaritzar-me amb tots els conceptes relacionats amb la gestió de projectes. M’he hagut
d’aplicar una petita formació prèvia en relació als coneixements de la gestió de projectes, ja que no era
un expert del tema i havia de conèixer a què m’enfrontava. Realment no sabia si aquest tema
m’agradaria, i com que no en tenia un domini suficient, havia de preparar-me abans d’abordar un repte
tan important com la de la realització d’un treball de fi de grau.
Un cop mínimament familiaritzat i format amb els coneixements de la gestió de projectes, vaig haver
de conèixer el funcionament de l’empresa i del grup de treball en concret per poder-los aplicar. Vaig
participar en diverses reunions de la part alta de l’organigrama de l’empresa per conèixer el
funcionament global de l’empresa i la manera de treballar. També vàrem organitzar diverses reunions
amb la meva superior i Project Manager del departament, parlant del grup, de les mancances que hi
veiem, i del que podíem aplicar per aconseguir millores.
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2. Introducció
Avui en dia hi ha infinitat d’empreses lluitant pel mateix tipus de negoci en les quals totes tenen els
mateixos objectius. Totes volen aconseguir el màxim rendiment, destacar per sobre les altres, situarse en una bona posició del mercat, i aconseguir obtenir el màxim benefici possible. Però per dur a
terme aquestes fites cal que l’empresa disposi d’algun avantatge competitiu que la faci diferent de la
resta.
Tal i com explica en una entrevista el senyor Lluís Bassat, la creativitat és fer diferent allò que sempre
s’ha fet igual al llarg de la història, que sigui millor, i que serveixi de guia de les coses noves d’un futur.
Per tant, una empresa que sigui capaç de fomentar la creativitat podrà fer les coses diferents, d’una
millor manera i destacar així respecte la resta.
Vivim en una societat basada en el canvi constant, i si no ens hi adaptem i ens avancem als progressos
sempre estarem vivint al passat. Any rere any el Món va evolucionant, i si les empreses volen seguir
tenint èxit i no quedar-se estancades, han d’anar potenciant i introduint certes habilitats per adaptarse a l’actualitat. Segons el Fòrum Econòmic Mundial, les deu habilitats que seran clau pel aquest any
2020 seran: Resolució de problemes complexes, Pensament crític, Creativitat, Gestió de persones,
Coordinació, Intel·ligència emocional, Presa de decisions, Orientació al servei, Negociació, i Flexibilitat
cognitiva. Totes elles són les habilitats que ha de tenir la figura del Project Manager, la persona
encarregada de la gestió de projectes.
Actualment encara hi ha moltes organitzacions que mantenen una estructura massa rígida o una
mentalitat massa tradicional que no els permet modificar l’estratègia de treball. Una manera de
potenciar la creativitat d’una empresa i generar un avantatge competitiu respecte la resta podria ser
canviant aquests valors mitjançant la introducció o la millora de la gestió de projectes a partir de la
figura del Project Manager. Potenciar aquest aspecte permetria obtenir una característica diferent,
tenir un avantatge respecte altres competidors, i a més a més, augmentar moltíssim el rendiment de
l’empresa.

2.1. Objectius del treball
El que es pretén aconseguir amb la realització d’aquest treball és aplicar els conceptes, coneixements
i tècniques de la gestió de projectes al departament d’una empresa d’enginyeria per tal de millorar-ne
el rendiment i l’eficiència.
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Es vol intentar reorganitzar l’equip de treball del departament, canviant algunes de les metodologies
amb les quals es realitzen els projectes fins al moment. Es vol intentar optimitzar i millorar processos,
procediments, i protocols aplicant noves tècniques basades en la gestió de projectes.
Per tal de complir amb el que serien els objectius generals explicats al paràgraf anterior, s’hauran de
complir una sèrie d’objectius més concrets i específics. Aquests es poden classificar en funció dels
factors que proporcionarien l’èxit del projecte (tot allò que vull que passi) i factors que podrien
provocar-ne el fracàs (tot allò que no vull que passi).
FACTORS D’ÈXIT
-

Millorar el control i seguiment dels projectes

-

Complir amb l’abast proposat dels projectes

-

Entregar els projectes complint amb el període de temps establert

-

Optimització del temps

-

Aprenentatge del que s’ha fet bé i malament de cara a nous projectes

FACTORS DE FRACÀS
-

Gestió de riscos insuficient

-

Trencament de la cohesió de l’equip

-

Falta d’informació i comunicació

A banda d’aquests objectius teòric-pràctics que m’he proposat assolir amb la realització d’aquest
treball de fi de grau, cal destacar que també m’agradaria aconseguir complir una sèrie d’objectius
personals. En primer lloc, vull aconseguir començar a formar-me en l’àmbit de la gestió de projectes, i
en especial com a Project Manager. En segon lloc vull aconseguir aprendre el funcionament d’una
empresa real i poder-m’hi integrar. I per últim, vull millorar les meves habilitats directives, de lideratge
i de caire organitzacional.

2.2. Abast del treball
Al llarg d’aquest treball de fi de grau s’hi poden trobar un conjunt de capítols que fan referència als
coneixements i tècniques de la gestió de projectes aplicats a una empresa d’enginyeria. La intenció és
que qualsevol lector sigui capaç d’entendre’n el contingut sense haver de ser un expert en la matèria.
El projecte es divideix en dues parts ben diferenciades. En primer lloc s’hi troba una part més teòrica
la qual engloba els conceptes principals de la gestió de projectes. Hi ha un primer capítol on s’expliquen
els fonaments i conceptes bàsics per tal de que el lector assoleixi les idees principals d’aquesta matèria.
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Seguidament s’introdueixen una sèrie de capítols on s’aprofundeix una mica més amb el tema, i s’hi
expliquen quins són els diferents grups de processos pels quals hauria de passar qualsevol projecte
(gestionat a partir de les tècniques adequades) i les diferents àrees de coneixement que s’han
d’abastar.
A continuació s’hi troba la segona part del treball, la que té una vessant més pràctica i experimental.
Es comença definint i explicant com és l’empresa i l’entorn de treball on es vol aplicar part de la teoria
de gestió de projectes comentada anteriorment. S’hi descriu el problema a millorar i s’explica i es
mostra tot el conjunt de tècniques que s’han aplicat per tal d’assolir els objectius plantejats.
Per últim, hi ha un capítol amb les conclusions extretes valorant els resultats obtinguts i un anàlisi
econòmic del treball.
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3. Fonaments de la gestió de projectes
3.1. Context històric
Per entendre els principis bàsics de la gestió de projectes tal i com estan definits actualment, cal
destacar-ne quins són els seus orígens. I és que la forma d’actuar, el model a seguir i les eines a utilitzar
per dur a terme aquesta disciplina ha anat variant al llarg dels anys, però tot i això, sempre s’ha
perseguit un mateix objectiu; aplicar el coneixement, les habilitats i les eines disponibles per complir
amb els objectius establerts d’un projecte.
Al llarg de la història, els projectes més rellevants han estat relacionats amb construccions, obres
d’enginyeria i expedicions. Tots aquests requerien sistemes de gestió complexos, una planificació
rigorosa i una coordinació dels recursos humans. Un exemple el trobaríem als voltants de l’any 2500
a.C. amb la construcció de les piràmides d’Egipte. Els arqueòlegs actuals encara discuteixen sobre com
es va aconseguir aquesta fita, però si que hi ha constància que hi ha haver algun grau de planificació,
control, coordinació i execució d’aquest tipus de projectes.
Un altre exemple per destacar la quantitat d’anys enrere als que ens hem de remuntar seria el de la
construcció de la Gran Muralla de Xina, vora l’any 200 a.C. Recerques històriques expliquen que el
treball estava organitzat en tres grups de persones: soldats, gent comú i presoners. Igual que en el cas
anterior, aquest projecte també va estar controlat, coordinat i executat per algú.
Assumint que la pràctica de la gestió de projectes ve duent-se a terme des de molts anys enrere, com
s’ha comentat anteriorment, cal destacar que la metodologia si que ha anat variant fins al dia d’avui.
La gestió de projectes tal com es coneix actualment sorgeix cap als anys 60, quan diverses
organitzacions comencen a transmetre el coneixement, les tècniques i les eines necessàries per dur a
terme la pràctica d’aquesta disciplina a través de diverses publicacions de llibres, articles, o cursos de
formació. Arrel d’això neix el Project Management Institute (PMI), a dia d’avui, la principal organització
de gestió de projectes a nivell mundial, creada en el seu moment per tal generar una metodologia per
la gestió de projectes i assegurar-ne el bon desenvolupament. [3][6][7]

3.1.1.

PMI

El Project Management Institute és una associació professional sense ànim de lucre fundada l’any 1969
per diversos experts en la gestió de projectes. La seva finalitat és la de difondre el coneixement i
promoure les millors pràctiques de la gestió de projectes entre les organitzacions i els individus, com a
valor per aconseguir l’èxit en els projectes. Al llarg dels anys han anat publicant diverses edicions del
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Project Management Body of Knowledge (PMBOK), una guia estàndard per que pretén recopilar i
classificar tots els fonaments i coneixements de l’àmbit de la gestió de projectes.
Actualment els objectius del PMI són:
-

Desenvolupar, promoure i fomentar la professió de director de projectes.

-

Instaurar el professionalisme a la direcció de projectes.

-

Convertir-se en un fòrum reconegut de lliure intercanvi d’idees sobre la direcció de projectes.

-

Definir i difondre els fonaments de la direcció de projectes.

-

Col·laborar amb universitats i altres institucions per dur a terme una formació adequada de la
direcció de projectes.

-

Cultivar els contactes amb altres organitzacions relacionades amb la direcció de projectes.

El PMI també serveix per tal d’acreditar els coneixements i l’experiència dels Project Managers (PM).
Es fan formacions i exàmens per tal de reconèixer els coneixements i competències d’aquells que s’hi
presentin, així com la certificació com a Project Manager Professional (PMP).
Actualment hi ha més de 700.000 PMP repartits per gairebé tots els països del món, els quals gràcies
al PMI han aconseguit millorar les seves carreres formatives, millorar en la seva professió i
possiblement també l’èxit de les organitzacions a les que pertanyen. [6][7][9]

3.1.2.

PMBOK

L’Any 1996 el PMI va publicar el que seria una guia on mostra els fonaments de la gestió de projectes,
A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Aquesta guia, també coneguda per les seves
sigles, PMBOK, actualment encara és en vigor i a mesura que avancen els anys se’n van publicant noves
edicions millorades.
Es tracta d’una guia descriptiva que subministra les pautes, coneixements, mètodes i les pràctiques
estandarditzades i establertes a nivell mundial, comprovades, i freqüentment utilitzades, i que són
aplicables a la majoria de projectes. A més, proporciona i promou un vocabulari comú en l’àmbit de la
gestió de projectes.
El PMBOK basa la gestió de projectes en dos aspectes determinats. En un primer lloc, 5 grups de
processos que agrupen els diferents subprocessos i les activitats implicades en projectes
estandarditzats; i en segon lloc, les diferents àrees de coneixement. Durant el transcurs d’aquest treball
s’explicaran amb més detall ambdós aspectes.
Cal mencionar que es tracta d’una guia, i no una metodologia estricte a seguir, és a dir, no “s’obliga” a
ningú a gestionar els projectes d’una manera concreta, sinó que les pròpies organitzacions i els
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pertinents Project Managers són els encarregats de decidir el que sigui més convenient pel seu
projecte. El que es pretén amb aquesta guia és estandarditzar tots els processos que es duen a terme
amb la gestió de projectes, i crear una base amb la qual les organitzacions puguin construir
metodologies, tècniques i pràctiques necessàries aplicables als seus projectes.
Per la realització d’aquest treball s’ha decidit seguir la guia del PMBOK ja que es tracta d’un dels
estàndards en la gestió de projectes més acceptat, utilitzat i conegut a nivell mundial. La metodologia
tècniques i eines que ofereix estan pensades per poder ser utilitzades en gairebé qualsevol tipus de
projecte que es realitzi en una empresa (com és en el meu cas). A més la certificació del PMI com a
PMP ve donada per l’aprenentatge dels coneixements que es transmeten a la guia, cosa que la dota
encara de més valor. [3]

3.2. Projecte
Hi ha una gran varietat de llibres d’experts, manuals reconeguts i normatives estandarditzades on es
defineix què és o què s’entén per un projecte. No hi ha una definició única i concreta sinó que totes
elles són acceptables, correctes, i fan referència al mateix, però cadascuna conté alguns matisos
pertinents.
Com que en aquest treball se segueixen els conceptes emprats per la guia del PMBOK, s’opta per definir
el concepte de projecte tal i com ha establert el PMI. Un projecte és un esforç temporal que es duu a
terme per tal de crear un producte, un servei, o un resultat únic. Ha de tenir un principi i un final
definits, és a dir, ha de ser acotat i ha de tenir una duració delimitada. Hi ha tres maneres per definirne el final, les quals són: quan s’aconsegueixen els objectius del projecte, quan s’acaba amb el projecte
perquè els seus objectius no es compliran (o no poden ser complerts), o bé, quan ja no existeix la
necessitat que va donar l’origen al projecte.
Els projectes han de ser únics, és a dir, que comencen i acaben en sí mateixos, i son irrepetibles. Cada
projecte és dissenyat per un objectiu específic, i no hi ha dos projectes que siguin idèntics. Compleixen
amb una sèrie de principis que els fan ser únics respecte uns altres, com ara, equips de treball diferents,
terminis o requisits diferents. Per exemple, no es consideren projectes aquells treballs que es
desenvolupen de manera contínua dins de les empreses, com ara processos de fabricació o de
manteniment.
Un projecte pot involucrar a una sola o varies persones, una sola unitat de l’empresa o fins i tot a
diverses unitats de múltiples organitzacions. Pot arribar a ser de gran complexitat, i s’ha de plantejarne l’elaboració d’una forma gradual, en diverses fases.

19

Memoria

Cada projecte sorgeix per tal d’abastir una oportunitat, un problema o una necessitat. S’inicia amb
llançament d’una idea, i mitjançant el correcte desenvolupament de les diferents activitats
proposades, s’acabarà establint un projecte que proporcionarà un producte o servei, i aquest serà
transferit a diferents usuaris o clients.
Es fan projectes per tal d’aconseguir alguna cosa nova, alguna cosa diferent, amb la finalitat
d’aconseguir uns resultats determinats com són nous productes o serveis. Poden sorgir d’una demanda
del mercat o una petició d’un client (oportunitats), per tal de solucionar problemes o superar crisis
(problemes), o de requisits legals o canvis organitzatius (necessitats). I hi ha diferents tipus de projecte
segons el que es vulgui aconseguir, projectes de llançament (per aconseguir alguna cosa nova),
projectes de millora o especials (per aconseguir alguna cosa diferent). [3][4][7]

3.2.1.

Triple Restricció

Un projecte pot considerar-se acabat amb èxit quan s’han aconseguit assolir els objectius establerts.
Aquests s’assoleixen si es pot completar l’abast del projecte, és a dir, aconseguir dur a terme les
especificacions establertes prèviament; si es compleix amb el temps previst que s’hi dedicarà; i si
s’ajusta amb els límits imposats per un cost concret, ja siguin recursos monetaris, materials o humans.
Tot projecte està limitat per aquestes tres variables (abast, temps i cost), les quals la seva combinació
en definirà la qualitat del projecte. La manera de representar la relació entre aquestes és mitjançant
un triangle, anomenat també “triangle de triple restricció”, tal i com es mostra a la il·lustració 1.

Il·lustració 1. Triangle de triple restricció.
Font: Elaboració propia.

Són variables interdependents les unes amb les altres, és a dir, la modificació d’alguna d’elles afecta
directament les altres dues. Per exemple donat el cas que no es compleixen les condicions òptimes i
s’ha de variar alguna d’elles passaria el següent:
-

Augment de l’abast del projecte; si es vol mantenir el mateix cost, necessàriament s’haurà
d’augmentar el temps, i si el que es vol mantenir constant és el temps, augmentarà el cost.
Aquest fet es mostra representat a la il·lustració 2.
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Il·lustració 2. Restricció causada per l’augment de l’abast del projecte.
Font: Elaboració pròpia

-

Reducció del cost del projecte; si es manté l’abast establert inicialment, la conseqüència serà
que augmentarà el temps, i si el que es vol mantenir constant és el temps, s’haurà de limitar o
disminuir l’abast. Això es pot veure representat a la il·lustració 3.

Il·lustració 3. Restricció causada per la disminució del cost del projecte.
Font: Elaboració pròpia

-

Disminució del temps del projecte; contràriament al cas anterior, si es manté l’abast previst,
el que augmentarà serà el cost, i si el que es vol es mantenir el cost, el que s’haurà de limitar
o disminuir és l’abast, el que es representa gràficament a la il·lustració 4.

Il·lustració 4. Restricció causada per la disminució del temps del projecte.
Font: Elaboració pròpia

3.3. Gestió de projectes
Segons la guia del PMBOK, la gestió de projectes es defineix com l’aplicació dels coneixements,
habilitats, eines i tècniques, a les activitats del projecte per complir amb els requisits d’aquest. Ajuda a
assolir els objectius del projecte amb les expectatives desitjades i a preveure possibles errors que
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podrien causar-ne el desastre, seguint una disciplina i estàndards basats en 5 grups de processos i 10
àrees de coneixement del projecte. En el transcurs del treball s’explicaran amb més detall.
Dur a terme una gestió de projectes de manera professional pot comportar molts avantatges respecte
una gestió de projectes improvisada. El que acostuma a passar en aquest últim cas és que gairebé mai
s’aconsegueix assolir els objectius dels projectes, hi ha un cert descontrol i canvis, provocant així
retards en les entregues, havent-se de refer treballs i incrementant-ne els costos. S’incrementen els
riscos i provoca un impacte negatiu en les organitzacions, amb un equip de treball descontent i una
baixa satisfacció per part del client. En canvi, amb una gestió de projectes professional permet obtenir
un major control dels projectes, tenir els objectius més clars, estalviar temps i diners, i s’eviten
possibles errors. Es controla la qualitat del projecte, i tant l’equip de treball com el client se senten més
satisfets amb els resultats.
Un projecte és massa complex com perquè es gestioni sense un control o de forma improvisada, pot
ser molt caòtic, en canvi mitjançant la gestió de projectes (professional) tot es simplifica. A la il·lustració
5 es mostra una representació metafòrica del que suposa una gestió de projectes improvisada envers
una de professional.

Il·lustració 5. Metàfora d’una gestió de projcetes improvisada o profesional.
Font: imatges extretes de google imatges

Una bona gestió de projectes ha d’englobar i comprendre una sèrie d’àrees determinades tal i com es
mostra a la il·lustració 6. Començant per tenir una metodologia establerta amb un conjunt de tècniques
i eines específiques, lligat a un llenguatge comú i uns objectius concrets. S’ha d’assumir que hi haurà
una incertesa en front a possibles riscos, i per això s’han de fer estimacions i/o prediccions. S’ha de
tenir present el client, com tots els interessats (stakeholders) en el projecte, és a dir, tant aquells que
poden afectar, ser afectats o percebre’s afectats per alguna decisió o resultat del projecte. S’ha de ser
conscient que potser no tot surt a la perfecció al primer intent i s’han de fer canvis, i això s’ha de saber
gestionar correctament per tal d’afectar el mínim possible als objectius plantejats inicialment. Hi ha
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d’haver una bona comunicació entre tots els participants en el projecte, s’ha de treballar en equip,
però assumint rols i responsabilitats, com ara, el del lideratge i autoritat per part del Project Manager.

Il·lustració 6. Àrees de la gestió de projectes.
Font: Elaboració pròpia

En resum, la gestió de projectes permet identificar els requisits del projecte, determinar-ne els
objectius d’una manera més clara, entendre quines són les necessitats i expectatives que es volen
aconseguir, i permet equilibrar les àrees pròpies de la gestió.
Pel que fa les organitzacions, dur a terme una correcte gestió de projectes els pot aportar múltiples
beneficis així com dotar de més valor. Poden aconseguir obtenir nous avantatges competitius, tenir
estructures de l’organització més flexibles, i permet assolir els objectius proposats amb costos més
baixos. S’aporta informació clau i una major claredat de la visió del conjunt del projecte que permet
millorar-ne la presa de decisions i obtenir una millor comunicació. Tenir una cultura de treball efectiva
i la seguretat que transmet l’ús de pràctiques ja provades amb anterioritat, permet aportar eficàcia a
l’organització, maximitzar les capacitats creatives i innovadores, aconseguint així actius per a obtenir
nous negocis i captant l’atenció per atraure nous empleats.
Els projectes ben gestionats permeten assolir noves metes a les organitzacions, però cal definir un
escenari on hi hagi una estratègia pensada i planificada per part de l’organització, que estigui alineada
amb uns objectius concrets. I que es duguin a terme mitjançant un equip gestionat per un Project
Manager adequat. D’aquí ha de sorgir un projecte que compleixi amb els objectius establerts
inicialment, amb la finalitat de definir un nou producte o servei que beneficiï l’organització.
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Per acabar, es podria definir l’èxit global del projecte com una successió de tres nivells d’èxit concrets.
En un primer lloc s’hi trobaria tot el que fa referència a l’eficiència del projecte i al desenvolupament
del producte, és a dir, acabar-lo en el termini de temps i cost establerts, i completar-ne l’abast amb la
qualitat requerida. Un segon nivell caracteritzat pel que seria l’obtenció de la satisfacció, ja sigui per
part del client, per part dels interessats complint amb totes les expectatives dipositades, i/o per part
de l’equip de treball. Per últim, un tercer nivell referent a tot allò que permet aportar valor més enllà
del propi projecte, ja sigui al negoci, al client, a l’organització, o a la societat en general. Aquesta
successió de nivells d’èxit es mostra representada gràficament a la il·lustració 7. [3][4][7]

Il·lustració 7. Nivells d'èxit en els projectes.
Font: Elaboració pròpia

3.3.1.

Factors d’èxit i fracàs d’un projecte

Existeix una gran varietat de factors que poden contribuir en determinar l’èxit o el fracàs dels projectes.
Els que poden provocar-ne el fracàs es poden resumir en 5 grups concrets. En primer lloc, factors que
afecten una primera fase del projecte com en seria l’inici, per exemple, una acceptació immediata
sense valorar allò que es demana per fer, la mala definició de la necessitat inicial o preveure unes
expectatives irreals. En segon lloc, factors externs, com ara, una falta de finançament, que el client no
sigui serio, o que els proveïdors no compleixin amb el que se’ls demanava. Un tercer grup serien tots
aquells factors que fan referència a l’estratègia del projecte, ja sigui perquè els patrocinadors estan poc
involucrats, perquè falta recolzament per part de l’organització, hi ha un finançament inadequat o fins
i tot, per causes com pressions polítiques o comercials. Pel que fa al quart grup, serien tots aquells
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factors relacionats amb la dinàmica de treball, com per exemple, que el grup no s’adapti a la dinàmica
de treball de l’entorn, que falti participació per part dels interessats, que hi hagi cert rebuig al canvi, o
un negativisme constant. Per últim, però no menys important, un cinquè punt referent al factors que
afecten la gestió dels projectes. Per exemple, un Project Manager sense definir, que no hi hagi una
planificació adequada, que hi hagi errors en la gestió de riscos, que hi hagi una falta de control, que
constantment es produeixin canvis, que hi hagi una escassa comunicació entre els participants del
projecte, o que els objectius com el cost, el termini, o l’abast siguin poc realistes.
Igual que hi ha molts factors que contribueixen a produir el fracàs d’un projecte, també n’hi ha molts
que poden comportar-ne l’èxit. Un dels més importants seria el de tenir el suport i recolzament de la
gent clau de l’organització, és a dir, que hi hagi una cultura de projectes. En segon lloc, que el Project
Manager tingui suficient autoritat, que hi hagi una planificació detallada de tot allò que es vol fer i es
tingui un seguiment adequat del progrés del projecte. Altres factors clau serien que es tingui un equip
de treball competent, que les condicions de treball siguin justes i que hi hagi una bona comunicació
entre tots els participants. Per últim, cal adequar els recursos dels que es disposa a l’esforç que s’haurà
de realitzar, i que el projecte tingui poca interferència amb altres prioritats de l’organització.

3.4. Project Manager
Que la gestió de projectes permeti obtenir bons resultats passa per aconseguir gestionar bé tant l’equip
de treball, com la gent de l’entorn en que es realitza el projecte, ja que a vegades és de les coses més
difícils de gestionar. Cal que un grup de gent que té diferents interessos i expectatives, acabin formant
part d’un grup cohesionat i alineat amb els mateixos objectius (mostrat metafòricament a la il·lustració
8). Aquestes funcions, entre d’altres que s’explicaran a continuació, són responsabilitat del Project
Manager, la persona que l’organització assigna per tal de liderar l’equip i assolir els objectius del
projecte.

Il·lustració 8. Metàfora de la gestió de grups de treball.
Font: imatges extretes de google imatges
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Han de ser capaços de satisfer les necessitats tant de les feines que s’hagin de dur a terme, com del
grup de treball en conjunt o de forma individual. Es podria definir com el nexe d’unió entre el que seria
l’estratègia per dur a terme el projecte i l’equip de treball. És a dir, cal que tinguin habilitats per tal de
dominar la gestió de projectes en sí, referent a als terminis de planificació, costos i abast del projecte,
com habilitats pel tracte i gestió de grups i persones.
Han de tenir certs coneixements i habilitats empresarials, així com conèixer l’organització i l’estructura
de l’empresa, mantenint la seva cultura i valors. Han de dominar les tècniques i eines referents a la
gestió de projectes, i adaptar-les al context en que es trobin i les limitacions de cada projecte. A part
de totes aquestes habilitats, cal que tinguin coneixements tècnics referents al sector en el que es vulgui
desenvolupar el projecte. I com en tot a la vida, com més experiència tinguin en l’àmbit de la gestió de
projectes, millor duran a terme les seves funcions. Totes aquestes competències es mostren
representades a la il·lustració 9.

Il·lustració 9. Competències d'un Project Manager.
Font: Elaboració pròpia

Un cop explicades les competències del Project Manager, cal definir què és exactament el que fa:
col·labora en la definició del projecte i estableix el criteris d’èxit pel treball, dissenya les etapes i fites
que es volen aconseguir, dirigeix la planificació, i desenvolupa els plans per assolir els objectius. És
l’encarregat d’establir un pla i adoptar les mesures correctores pertinents en cas que siguin
necessàries, fa que les coses es facin dirigint les feines que realitza l’equip, i els facilita el treball. Es
dedica principalment a comunicar i preveure riscos, integra tots els elements del projecte, i és el màxim
responsable d’assolir-ne els objectius i de complir amb la satisfacció dels interessats.
Segons el PMBOK aquestes serien les habilitats interpersonals bàsiques que ha te tenir un Project
Manager: Capacitat de lideratge, treball en equip, motivació, bon comunicador, tenir influència, ser
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valent en la presa de decisions, consciència política i cultural, capacitat per la negociació, transmetre
confiança, i saber gestionar conflictes.
En resum, tal i com el PMI, per una bona gestió de projectes és fonamental que el Project Manager
disposi de les habilitats tècniques necessàries, però davant d’un mercat tant globalitzat i competitiu
com trobem actualment només aquestes no són suficients, sinó que també cal disposar-ne d’altres,
com ara el lideratge, habilitats empresarials, també, habilitats digitals. Segons el PMI, aquest és el
conjunt d’habilitats ideals, i es defineix com el PMI Talent Triangle, on es mostra representat
gràficament a la il·lustració 10. [4][7][8]

Il·lustració 10. PMI Talent Triangle.
Font: https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle

3.5. Cicle de vida d’un projecte
Per tal d’aconseguir una millor eficiència referent a l’administració, control, i assoliment dels objectius
dels projectes, aquests, es divideixen en diferents fases al llarg de la seva duració. El cicle de vida d’un
projecte és aquest conjunt de fases per les quals es passa des de l’inici fins que es finalitza, és a dir, la
progressió del projecte al llarg de les etapes del seu desenvolupament.
El cicle de vida consta de tres característiques principals:
-

És clar i explícit en referència al que el Project Manager ha de fer des del primer moment.

-

Les fases del projecte solen completar-se de forma seqüencial, és a dir, que cada fase en té
una d’anterior i una posterior, o pot ser que a vegades algunes estiguin sobreposades, és a dir,
que es duen a terme al mateix temps .
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-

Cada fase conté explícitament les activitats o lliuraments que s’han de dur a terme.

Tot i que cada projecte és diferent i cada un té el seu propi cicle de vida, l’estructura d’aquestes fases
gairebé sempre és la mateixa. El cicle consta de quatre fases: inici del projecte, organització
(preparació, planificació), execució, i finalment tancament del projecte. Cada fase es considera acabada
quan s’entrega el treball fet durant aquella etapa. A la il·lustració 11 s’hi mostra de manera
esquemàtica les etapes del cicle de vida d’un projecte. [7]

Il·lustració 11. Fases del cicle de vida d'un projecte.
Font: Elaboració pròpia
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4. Grups de processos
Segons la Guia del PMBOK, es defineix com a processos a tot aquell conjunt d’activitats que permeten
fer que un projecte vagi avançant, és a dir, totes aquelles accions que es duen a terme durant el
transcurs del cicle de vida d’un projecte per tal d’aconseguir els objectius desitjats. La Guia n’estableix
47, i s’agrupen en 5 categories denominades com a grups de processos, que són: inici, planificació,
execució, control, i tancament del projecte. Es mostren representats de manera esquemàtica a la
il·lustració 12.

Il·lustració 12. Grups de Processos.
Font: Elaboració pròpia

Els processos estan relacionats entre sí a partir dels resultats que produeixen, vinculats per entrades i
sortides específiques. La sortida o resultat d’un d’ells es converteix en l’entrada d’un altre. L’aplicació
dels processos ens els projectes a vegades sol ser iterativa, ja que molts d’ells es repeteixen durant el
seu transcurs.
Cal destacar que processos i fases no són el mateix concepte. A diferència dels processos, la Guia del
PMBOK defineix les fases com un conjunt d’activitats del projecte relacionades entre sí i de forma
lògica, que acaben amb la finalització d’una, o més entregues. De la mateixa manera, els grups de
processos no són les fases del cicle de vida del projecte, però si que van relacionats, uns (grups de
processos) formen part dels altres (fases del cicle de vida). Cada una de les fases del cicle de vida conté
diversos processos, els quals poden pertànyer a algun dels grups anomenats anteriorment. [7]

4.1. Inici
El grup de processos d’inici està format per aquell conjunt de processos que permeten autoritzar de
manera formal el començament d’un projecte o una fase nova del mateix. Es busca reunir informació
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sobre l’entorn, l’organització i la naturalesa del projecte, documentar-ne les necessitats o requisits, i
traslladar la idea de negoci a un projecte en concret. Es descriuen els objectius que es volen aconseguir,
es defineix l’abast d’una manera inicial, i se’n pronostiquen els recursos financers que l’organització
està disposada a invertir. També es fa un anàlisi i s’identifiquen els implicats i interessats (stakeholders)
tant interns com externs, que tindran alguna influència en el projecte, i si no s’ha fet abans, es
selecciona i nombra el Project Manager. En aquest grup de processos hi ha el procés referent a
l’elaboració de l’acta de constitució del projecte o també anomenat fitxa del projecte (project charter),
el qual un cop aprovat i signat, autoritza oficialment la constitució del projecte.
Abans de començar amb el projecte, cal determinar les característiques de l’entorn, les necessitats de
l’empresa, la naturalesa del projecte, i estudis previs per determinar-ne la viabilitat. Pel que fa a les
característiques de l’entorn, cal tenir informació sobre el sector al qual es treballarà per tal
d’aconseguir-ne el màxim rendiment, informació de l’empresa per tal de mantenir-ne els ideals,
informació històrica referent al tipus de projectes que es vol dur a terme, i la normativa aplicable en
cada cas. També es recomanen fer anàlisis PEST-EL (Polític, Econòmic, Social, Tecnològic, Ecològic,
Legal) per tal d’identificar possibles oportunitats i amenaces per l’empresa.
Referent a les necessitats de l’empresa i l’encaix del projecte en ella, cal que s’identifiquin oportunitats
relacionades amb el producte o servei que es vol oferir, com per exemple, respondre a una necessitat
real o que hi hagi demanda del producte o servei. És necessari que el projecte estigui alineat amb
l’estratègia de l’empresa, que s’avaluï com estarà posicionada l’empresa en un futur, i quines
avantatges competitives aportarà aquest producte o servei. També cal saber quina en serà la viabilitat
econòmica, determinar-ne el cost, quin capital inicial s’haurà d’aportar i quin benefici econòmic serà
l’estimat.
Cal determinar-ne quina és la naturalesa del projecte definint amb una idea inicial els següents
aspectes com per exemple, quin problema es vol resoldre i per què es vol dur a terme, com i on
s’utilitzarà, com s’organitzarà l’empresa i l’equip de treball, a quins usuaris va referit i quan es pretén
acabar. I també cal fer estudis i anàlisis previs mitjançant estudis tècnics i anàlisis de possibles escenaris
per tal de determinar-ne la viabilitat. [7]

4.2. Planificació
El grup de processos de planificació està format per tots aquells processos que permeten concretar
l’abast del projecte, definir-ne els objectius d’una manera més concisa, crear estructures de
descomposició de treballs per facilitar les feines, planificar i estimar la duració de les activitats, així com
el cost i recursos necessaris per cada una, i analitzar els possibles riscos per tal d’anticipar els
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inconvenients que puguin aparèixer durant el transcurs del projecte. Tots aquests processos tenen una
mateixa finalitat, que és la d’establir el pla de gestió del projecte.
En la planificació s’organitza el projecte abans que s’executi, ha de ser suficientment flexible per
adaptar-se a l’entorn i als canvis que puguin succeir, però també rigorosa per tal que el projecte es
pugui controlar. Planificar no garanteix l’èxit del projecte, però n’augmenta les probabilitats,
paral·lelament, sense un pla de gestió de projectes augmenta la vulnerabilitat i no permet controlarne el destí. Així doncs, és important desenvolupar-lo ja que permet identificar els factors clau de l’èxit,
concretar els objectius, preparar les accions que es volen implementar, i establir controls. El pla està
elaborat pel Project Manager i l’equip, i ha de ser realista, consensuat i aprovat formalment.
El pla de gestió del projecte està format per tres ítems principals: l’estratègia, els plans subsidiaris i els
components addicionals. En el primer s’hi defineixen les línies generals d’actuació que es prioritzaran
en la planificació i els objectius del projecte, on s’estableixen els paràmetres que permetran avaluar els
resultats aconseguits. També s’identifiquen quins són els factors crítics d’èxit, és a dir, tots aquells que
contribueixen a assolir els objectius i les accions necessàries per assegurar que es produeixen.
S’estableixen els possibles escenaris que hi pugui haver i s’escull el que millor encaixa amb els objectius
del projecte i la cultura de l’empresa. Per últim, es defineix el que serà el cicle de vida del projecte.
El pla de gestió del projecte està format per un conjunt de plans subsidiaris, relacionats amb el
producte o servei que s’ofereix, l’eficiència, aspectes referents a la triple restricció, o a les finances
entre d’altres. En primer lloc, cal definir el pla referent a l’abast del projecte, on s’identifica tot el treball
necessari que s’ha de realitzar per assolir els objectius i complir amb les expectatives dels
stakeholderes. Assegurar que el projecte inclourà tot el treball requerit, amb la descripció dels diferents
paquets de treball, els requisits i l’estructura de desglossament de treball (EDT, també anomenada
Work Breakdown Structure, WBS). En segon lloc, cal definir un pla referent a la planificació i terminis
establerts del projecte, que permeti complir amb el calendari i els terminis proposats, a partir d’una
llista de fites, activitats, cronogrames i definició del camí crític del projecte. Altres plans que s’han de
dur a terme són el pla de costos, amb tots aquells processos que permetin completar el projecte amb
el pressupost establert; un pla de control de qualitat, per tal d’assegurar que el projecte compleix amb
els requisits; i un pla de comunicació, per tal d’assegurar una correcte distribució de la informació. Un
altre pla a destacar és el pla referent als recursos per tal d’organitzar i gestionar l’equip de treball i tots
els altres recursos disponibles, a partir de la creació d’una estructura organitzativa del projecte
(Organization Breakdown Structure, OBS) i una descripció detallada dels treballs que s’ha de fer. Un
altre dels plans més importants, és el pla de riscs, per tal de gestionar l’impacte d’esdeveniments
positius o negatius i ha d’estar centrat en la prevenció d’aquests, identificant possibles riscos,
prioritzant-los i establint mesures preventives i correctores. I per últim, un pla de compres i
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contractacions, comprant tot allò que es necessiti per dur a terme el projecte i signant els contractes
administratius pertinents.
El tercer ítem pel qual està format el pla del projecte són tots aquells aspectes que fan referència a
components addicionals enfocats a la planificació del tancament del projecte. Com ara planificar un
pla de transició i transferència, on inclourà les tasques que s’hauran de realitzar després de l’entrega
del projecte, i de les habilitats que s’haurà de disposar o s’hauran de desenvolupar per tal de mantenir
o millorar els resultats. O també, planificar el que serà el sistema de gestió de canvis, el qual ha d’estar
prèviament definit abans de la realització del projecte i establir un comitè de gestió de canvis per tal
que aquest els aprovi o els rebutgi. [7]

4.3. Execució
El grup de processos d’execució, fa referència a tots aquells processos que s’han d’utilitzar per tal de
dur a terme i completar el treball definit al pla de gestió del projecte amb la finalitat de complir amb
els objectius i requisits proposats. Es busca traslladar el pla a accions, però no només té a veure amb
l’execució del pla i la producció de les entregues, sinó també tot el que això comporta, és a dir, implica
seleccionar quins seran els proveïdors, adquirir un equip de treball, coordinant-ne tant persones com
recursos, i anar integrant i realitzant les activitats del projecte d’acord amb el pla i termini establerts.
En funció dels resultats que es vagin obtenint, pot ser que durant l’execució s’hagi de fer una reestructuració de la planificació establerta deguda les possibles variacions que puguin sorgir, provocant
canvis que poden afectar a les duracions de les activitats, la disponibilitat de recursos, l’aparició de
riscos no previstos, i la mateixa productivitat.
Un dels aspectes més destacables d’aquest grup de processos és el del llançament del projecte a partir
de les reunions de llançament, internacionalment conegut com a kick-off Meeting. Es tracta d’una
reunió convocada abans de començar a executar els treballs, on hi participen les principals parts
col·laboradores i afectades pel projecte, com el Project Manager, l’equip del projecte, stakeholders
clau, i patrocinadors. És el primer pas per construir un esperit d’equip i d’unió, es tracta de presentarne els integrants, transmetre els components essencials del projecte (com ara objectius, abast, cicle de
vida i costos entre d’altres), permetre’n discussions, establir com serà la comunicació, i definir els
possibles riscs i interferències que hi puguin haver. L’objectiu és que tots els participants sàpiguen què
passarà amb la realització del projecte, quan passarà i quin és el seu rol.
Un altre dels processos important del grup d’execució és el d’adquirir i desenvolupar l’equip de treball,
és a dir, confirmar la disponibilitat dels recursos planificats, obtenir l’equip que durà a terme el
projecte, crear un ambient que faciliti el treball en equip amb la intenció de millorar el rendiment de
treball.
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I per últim, un altre dels processos que es duu a terme en aquest grup és el de l’administració de
compres i contractes, és a dir, la selecció dels proveïdors, les sol·licituds d’ofertes i les seves
adjudicacions, i les signatures de contractes. [7]

4.4. Control
El grup de processos de seguiment i control està format per tots aquells processos utilitzats per tal
supervisar, analitzar i regular el progrés i el rendiment del projecte. Permet identificar si hi ha
problemes durant el transcurs de l’execució, i adoptar les mesures correctores o preventives
oportunes, rectificant els errors a partir d’una gestió de canvis corresponents adequada i reconduir el
projecte cap al pla i objectius establerts.
El seguiment i control continu permet proporcionar a tot l’equip el coneixement sobre quin és l’estat
del projecte en tot moment i poder identificar les àrees que requereixin una major atenció. Aquests
processos són permanents i paral·lels al llarg de tot el projecte, però especialment durant l’etapa
d’execució.
Els processos de seguiment i control són fonamentals en qualsevol projecte, ja que en general és molt
poc probable que el pla que s’ha construït s’executi a la perfecció i de forma exacte a la realitat. Un
projecte és incert per definició, ja que el que es fa amb la planificació és intentar visualitzar una cosa
que encara no ha passat, però a la realitat sempre acaben sorgint problemes, incidències o imprevistos
que donen pas a noves situacions que obliguen a realitzar canvis, desviacions o augmentar els riscos.
Una situació que requereix un canvi es produeix quan es detecten oportunitats o problemes que fan
plantejar les coses d’una manera diferent respecte allò que s’havia planificat inicialment. Això implica
dur a terme algunes gestions, com sol·licitar el canvi, aprovar-lo i actualitzar el pla de projecte, i
conseqüentment, executar-lo a partir de les actuacions que s’hagin acordat. Respecte les desviacions,
es produeixen quan es detecten variacions entre el que s’havia previst i el que passa a la realitat. Vénen
donades quan s’executen les feines planificades, i al realitzar els controls pertinents, s’observa que hi
han hagut desviacions en relació a allò que s’havia planificat. Es proposen i s’aproven les mesures
correctores oportunes per tal d’anul·lar o reduir la desviació i conseqüentment, s’implementen
aquestes accions. Pel que fa als riscs, es tracta d’esdeveniments que en cas que succeeixin, afecten el
projecte. Per tal de preveure’ls es planifica un pla de resposta als riscs identificats, amb les mesures
preventives o correctores pertinents, i s’implementen aquestes mesures preventives. Si es detecta que
el risc succeeix, s’activa el pla de resposta i s’implementen les accions correctores previstes.
El control del projecte està orientat a mantenir les desviacions dins d’un marge acceptable en relació
al pla de projecte. Es duen a terme controls de qualitat, per tal comprovar que s’estan desenvolupant
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les tasques amb la qualitat requerida, controls d’abast, per determinar que s’està duent a terme tot
allò que s’havia establert, i controls de validació de l’abast per tal que aquest sigui aprovat pels clients.
A part del seguiment i control que es duu a terme per tal d’analitzar i regular el progrés del projecte en
sí referent a les tasques i entregues, també es controla i es gestiona tot allò que fa referència a l’equip
de treball com a persona humana, és a dir, les seves emocions. Possibles desànims, conflictes o errors,
així com transparència i interès, informant sobre l’estat del projecte i assegurant la ben entesa comuna.
Resumint, aquest grup de processos són els que permeten dur a terme un seguiment i control referent
a la gestió de treball, així com a la gestió de les emocions de l’equip. Per una banda, inclou tot allò
referent a verificar els treballs realitzats, informar de l’estat del projecte, controlar-ne el progrés i les
desviacions, identificar riscs, proposar i aprovar canvis, accions correctives i preventives, i actualitzar el
pla de projecte. I per altre banda, gestionar tot allò referent amb les emocions de l’equip, com ara la
correcta comunicació, errors, conflictes, desànims o reconeixements. [7]

4.4.1.

Gestió dels canvis

Són diverses les situacions que poden propiciar els canvis, com ara, que els requisits estiguin poc
definits, que no s’hagin fet projectes similars al passat, que no s’hagin documentat les lliçons apreses,
o la incertesa del futur. La gestió els canvis es basa en tres aspectes clau; el primer és l’organització,
formada pel comitè de control de canvis, que són aquells que aproven o rebutgen els canvis (el Project
Manager, patrocinadors del projecte i experts). El segon és el procés, el qual fa referència al sistema
de control dels canvis, on s’ha de garantir que hi ha un flux correcte des de la sol·licitud fins l’aprovació
o el rebuig del canvi. I per últim, el treball, on s’ha d’implementar el canvi, fent una re-estructuració de
la planificació, l’execució i el tancament del projecte, així com garantir la correcta comunicació entre
els afectats i actualitzant el pla de projecte.
El procés del canvis passa per diferents etapes. Es comença per entendre quin és el canvi que es vol
dur a terme i prioritzar-lo davant d’altres situacions. Es creant una sol·licitud de canvi i s’analitzen les
diferents opcions que hi podrien haver. S’avalua l’impacte que tindrà a les components de la triple
restricció, és a dir, temps, cost i qualitat, i s’aprova per part del comitè de control de canvis. Un cop
produïda aquesta acceptació interna, s’ha d’obtenir l’acceptació externa, és a dir, l’aprovació del client.
Per acabar, es comunica als stakeholders i s’actualitza el pla de projecte.
Davant la gestió dels canvis cal prestar especial atenció en quin moment del transcurs del projecte es
produeix el canvi, ja que generalment, aquests sempre provoquen que augmenti l’abast del projecte,
les entregues, el plans o els recursos, i d’aquesta manera afecta així també al temps, costos o qualitat.
Com més tard es produeixin els canvis, més afectaran al cost del projecte, i aquesta relació és
exponencial, tal i com es pot veure en la il·lustració 13. Un canvi provoca que augmenti l’abast del
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projecte, i si es vol mantenir la qualitat i el temps, tal i com s’ha explicat en l’apartat 3.2.1. referent a
la triple restricció dels projectes, el que provoca és que augmenti el cost. Això es deu a que com més
tard es produeixi el canvi, més àmbits afectarà i per tant més coses hi hauran associades i s’hauran de
canviar, produint així un augment cada vegada més significatiu del cost.

Il·lustració 13. Relació entre el moment del canvi i el cost associat.
Font: Imatge extreta d’un Curs de Gestió de Projectes. La Salle, Universitat Ramon Llull.

Aquest és un dels principals factors que el comitè de control de canvis ha de tenir més present a l’hora
de decidir si aprovar o no un canvi, ja que depenent del moment potser surt més a compte rebutjarlo, produint així una disminució de la qualitat del projecte, però sense afectar els marges econòmics, o
ara bé, fins i tot podria plantejar-se la cancel·lació.

4.4.2.

Gestió de les emocions

Com s’ha explicat anteriorment, al grup de processos de seguiment i control, també es té en
consideració el que s’anomena “la part humana de la gestió de projectes”. Es tracta del mantenir
també un seguiment i control de la part de caràcter més emocional de l’equip. Aquesta és una tasca
on el Project Manager s’ha d’encarregar de gestionar el comportament de l’equip, el seu funcionament
i les possibles incidències i conflictes que hi pugui haver.
Per aquesta raó cal que el Project Manager tingui l’autoritat i reconeixement necessari per obtenir la
cooperació de tot l’equip. Un aspecte fonamental per la clau de l’èxit del projecte és garantir-ne la
constant comunicació, ja que d’aquesta manera es motiva, s’involucra i es preveuen conflictes. Cal
saber gestionar bé els errors, acceptant responsabilitats, demostrant que s’ha après de l’error i que es
pot seguir confiant en la persona, així com estar preparat per afrontar aquelles crisis que puguin
arribar, ja siguin econòmiques, degudes a desastres naturals o personals entre d’altres possibles. A
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l’hora de gestionar i preveure els conflictes, cal que l’equip estigui ben informat de tot allò que s’ha de
fer i que les tasques estiguin clarament assignades. Si es produeixen conflictes, primer s’han de
reconèixer els símptomes, identificar-ne les causes, trobar solucions, implementar accions i correccions
i finalment comprovar que s’ha solucionat el problema. És important també gestionar correctament
l’estrès laboral ja que aquest influeix directament en l’ànim i el rendiment de l’equip, i és de vital
importància mantenir l’equip motivat, i que se senti recolzat i reconegut, ja que d’aquesta manera
augmentarà el compromís amb el projecte. Per últim, per mantenir l’equip unit cal dur a terme accions
que fomentin el Team Building (construcció/desenvolupament de l’equip), com ara reforçar el treball
en equip, potenciar el sentiment de pertinença al grup o augmentar-ne la moral.

4.5. Tancament
El grup de processos de tancament està compost per aquells processos que estan orientats a completar
formalment el projecte (incloent totes les seves activitats), o una de les seves fases, amb la finalitat
d’entregar el producte o servei, o ara bé, tancar el projecte perquè ha sigut cancel·lat.
Normalment les organitzacions que no gestionen els projectes correctament, no li donen prou
importància es aquest procés de la gestió d’un projecte, ja que sol ser el més oblidat, perquè no es
considera una activitat de valor afegit o hi ha pressa per començar un projecte nou. Però realment el
que s’hauria de fer és entendre el tancament com un si fos un projecte dins del propi projecte,
considerant que es tracta d’una etapa crítica. El tancament es pot resumir en 9 passos, com són:
l’acceptació formal dels lliuraments, la transferència als clients, el tancament de contractes,
l’alliberació de recursos, la realització de les transaccions financeres finals, la documentació de les
lliçons apreses, l’avaluació de l’èxit del projecte, la pertinent celebració, i la venta dels assoliments del
projecte.
Existeixen diferents tipus de tancament de projecte. En primer lloc hi ha el que fa referència al client,
entregant-li el producte i gestionant tot el que són els lliuraments de la documentació, oferint les
garanties i el nivell de servei acordats. Un altre és el tancament contractual, que inclou l’acceptació del
lliurament, i la comprovació de les obligacions contractuals. És a dir, quan es finalitza un contracte, s’ha
de determinar si ha estat per compliment, o bé, per extinció. Si es tracta d’aquest segon cas, s’ha de
justificar si és mitjançant un acord entre les parts implicades, o si és a causa d’un incompliment
unilateral, cosa que comportaria penalitzacions i/o judicis.
Altres tancaments a gestionar són l’organitzacional, mitjançant l’alliberament de recursos, reubicació
dels membres de l’equip i la retirada del material i equipament sobrant; el tancament comptable,
referent a les transaccions financeres finals, és a dir, cobraments del client, pagaments a proveïdors, i
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auditories; el tancament comercial a partir dels agraïments i la celebració pertinents, i la venta dels
assoliments del projecte.
Per últim, hi trobaríem el tancament administratiu del projecte, el qual engloba tres aspectes
determinats a destacar. En primer lloc, l’arxiu de la documentació, tant del producte, referent a la
documentació tècnica, manuals d’us i manteniment, i pla de control i qualitat aprovat; com del projecte
en general, incloent la documentació prèvia referent a l’inici i planificació, com documentació de
compres, project charter, pla de projecte, i documentació referent a l’execució i control, com poden
ser actes de reunions, sol·licituds de canvis o informes de seguiment.
En segon lloc, l’avaluació de l’èxit del projecte referent al compliment dels objectius, a partir d’un
informe de tancament que inclogui el resum executiu amb l’avaluació de l’èxit del projecte, l’evolució
del projecte, els assoliments més destacats, i un anàlisi de desviacions referents a l’abast, planificació
costos i riscs. I per altra banda, una avaluació dels implicats: pel que fa a l’equip intern, efectuar una
avaluació per tal d’establir criteris de rendiment, ser constructius i establir bases per determinar
promocions o augments de salari. De cara a l’equip extern juntament amb els proveïdors, avaluar si
s’han implicat suficientment amb el projecte, si la comunicació ha estat fluida i si es recomanarien per
següents projectes. I pel que fa a la satisfacció del client, es busca avaluar si s’ha entregat el producte
amb la qualitat acordada, si hi ha hagut una bona relació entre clients i interlocutors, i si tenen intenció
de participar en nous projectes.
I en tercer lloc, les lliçons apreses. Aquestes és un document on s’hi descriu el que s’ha fet bé del
projecte, el que es podria haver fet millor, i el que s’hauria d’haver fet d’una altre manera, amb la
finalitat de contribuir en una millora continua i millorar els següents projectes, utilitzant canvis
recomanats o noves estratègies. Estan elaborades per l’equip de treball i els stakeholders al llarg de tot
el projecte, i recopilades durant els processos de tancament. Les lliçons apreses s’han d’incorporar dins
del sistema de gestió de coneixement de l’empresa, el lloc on hi ha la base de dades de l’organització i
on es comparteix la informació referent a totes les possibles àrees d’interès. [7]
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5. Àrees de coneixement
La Guia del PMBOK defineix 10 àrees de coneixement a les quals s’ha de prestar especial atenció a al
llarg del cicle de vida d’un projecte. Aquestes estan directament relacionades amb els grups de
processos presentats en l’apartat anterior, ja que cada una d’elles inclou un o més processos dels
diferents grups. Per tant, els 47 processos que es defineixen a la Guia queden repartits en aquestes 10
àrees de coneixement. Aquesta relació es mostra representada a la Il·lustració 14, extreta de la pàgina
web d’un Project Manager professional. Les 10 àrees de coneixement són les següents: Gestió de la
integració, Gestió de l’abast, Gestió del temps, Gestió dels costos, Gestió de la qualitat, Gestió dels
recursos, Gestió de les comunicacions, Gestió de riscs, Gestió de les adquisicions, i Gestió dels
interessats del projecte. [7]

Il·lustració 14. Relació entre les Àrees de coneixement i els Grups de procesos.
Font: Imatge extreta de la Guia del PMBOK, sisena edició.
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Il·lustració 15. Continuació de la Il·lustració 14

5.1. Gestió de la integració del projecte
L’àrea de coneixement referent a la Gestió de la integració del projecte inclou tots aquells processos i
activitats per identificar, definir, combinar, unificar, i coordinar els diferents processos i activitats de la
gestió del projecte dins dels Grups de processos. A diferència del que pot passar amb altres àrees de
coneixement, la Gestió de la integració del projecte és una tasca específica que ha de gestionar
exclusivament el Project Manager. [7]
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Els processos que es desenvolupen en aquesta àrea de coneixement són els següents:
-

Desenvolupar l’Acta de Constitució del Projecte

Aquest procés consisteix en la formalització de l’acta de constitució del projecte, fitxa del projecte, o
també anomenat project charter. La Guia del PMBOK ho defineix com un document el qual un cop
signat, autoritza formalment l’existència d’un projecte, i li atorga al Project Manager l’autoritat per
aplicar els recursos de l’organització a les activitats del projecte. Els beneficis clau del desenvolupament
d’aquest document són que permet proporcionar un vincle directe entre el projecte i els objectius de
l’empresa, es crea un registre formal del projecte, i es mostra el compromís de l’empresa amb aquest.
En general, conté la següent informació: Per una banda, s’hi inclou el títol del projecte, així com la
designació del Project Manager i les responsabilitats que li corresponen. Es descriu el propòsit del
projecte, la pertinent justificació tan per part del client com de l’empresa executora, els principals
objectius, i quins són els criteris d’èxit per assolir-los.
Per altra banda s’hi desenvolupa una definició preliminar del projecte, s’hi descriu allò que es
desenvoluparà, els límits i els lliuraments clau als quals està sotmès, i quins són els principals requisits
irrenunciables; per part del client, allò que vol o necessita, per part dels stakeholders, quines són les
seves expectatives, i per part de l’equip de treball, quina és la normativa aplicable, els estàndards de
qualitat i tot allò que es necessita per poder definir el projecte. S’hi descriuen els principals requisits
d’aprovació, i a continuació, s’hi mostren quins són els principals riscs d’alt nivell, és a dir, aquells que
poden tenir un impacte greu en el projecte, fins al punt d’haver-lo de cancel·lar o posposar; es
defineixen els principals stakeholders, i es fa un resum del cronograma i del pressupost del projecte.
Per acabar, una altre part és aquella que fa referència a les hipòtesis de partida. S’hi descriuen les
suposicions, és a dir, les circumstàncies que es consideren certes, però que no s’està del tot segur, i
que s’han d’anar comprovant periòdicament que segueixen sent vàlides. Els condicionants, és a dir,
aquells factors que poden influir en la manera de realitzar les activitats, i que poden afectar-ne l’inici o
el desenvolupament del projecte. I per últim, les restriccions, aquells factors que limiten la realització
del projecte. Venen donades pel client, la direcció executiva o per altres circumstàncies, i que
normalment es refereixen als terminis, els costos, o als recursos
Finalment, s’estableix l’aprovació de l’acta amb les signatures de les parts responsables del projecte.
-

Desenvolupar el Pla per la direcció del projecte

Amb aquest procés es pretén realitzar un document on es defineixi la base per tot el treball del projecte
i la manera en com es durà a terme. Es defineixen les línies base del pla per la direcció del projecte,
establint referències de l’abast, el temps i el cost per tal que puguin ser comparades durant l’execució
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del projecte. Es busca definir, preparar i coordinar tots els plans subsidiaris i incorporar-los en un en un
pla integral per la direcció del projecte.
-

Dirigir i gestionar el treball del projecte

El procés de dirigir i gestionar el treball del projecte consisteix en liderar i dur a terme el treball definit
en el pla de direcció del projecte, executant les activitats planificades per completar els lliuraments
corresponents, i implementar els canvis que s’hagin aprovat amb la finalitat d’assolir els objectius del
projecte.
-

Gestionar el coneixement del projecte

Amb aquest procés es pretén crear un sistema de coneixement on es posi en comú el tot el
coneixement que els participants del projecte puguin aportar, així com experiències prèvies i habilitats
que siguin de profit per l’execució del projecte. Es busca aprofitar el coneixement organitzacional previ
per produir o millorar els resultats del projecte, creant nous coneixements i que serveixin també per
futurs projectes o fases del mateix.
-

Control del treball del projecte

El procés de control del treball del projecte es basa en fer un seguiment, revisar i informar del progrés
general del projecte amb la finalitat de complir amb els objectius establerts en el pla de direcció del
projecte. Permet conèixer en tot moment en quin estat es troba el projecte, compartir-ho amb els
stakeholders i identificar les àrees que puguin requerir una atenció especial. Permet realitzar previsions
futures i en cas que fos necessari, sol·licitar les modificacions oportunes.
-

Realitzar el control integrat dels canvis

Durant el cicle de vida d’un projecte es van produint canvis referents a allò que s’havia establert
inicialment ja que no tot es pot preveure d’una manera precisa i exacte el que passarà realment, per
tant aquests són inevitables, però el que determina l’èxit o el fracàs del projecte depèn de la manera
en com s’afrontin.
La finalitat d’aquest procés és revisar totes les sol·licituds de canvis en documents, lliuraments o del
propi pla de direcció del projecte i determinar la resolució d’aquestes sol·licituds. Permet que els canvis
documentats dins del projecte siguin considerats d’una manera íntegra. Aquest procés es du a terme
des del principi del projecte fins la seva finalització, ja que en tot moment poden sorgir sol·licituds de
canvi.
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-

Tancar el projecte o una fase

El tancament del projecte o d’una de les seves fases implica finalitzar totes les activitats associades. El
treball planificat es completa, s’alliberen els recursos de l’equip per tal d’emprendre nous esforços, i la
informació s’arxiva al pertinent sistema de gestió de coneixement i se n’elaboren les lliçons apreses.
El Project Manager revisa el pla de direcció del projecte per tal de confirmar i assegurar que tot el
treball del projecte s’ha completat i que s’han assolit els objectius que s’havien establert.

5.2. Gestió de l’abast del projecte
La Gestió de l’abast del projecte inclou tots aquells processos que permeten identificar el treball
necessari que s’ha d’incloure en el projecte amb la finalitat que aquest sigui completat amb èxit. Es
basa principalment en definir i controlar què és allò que s’inclou i el que s’exclou del projecte. [7]
Els processos que es desenvolupen durant la Gestió de l’abast són els següents:
-

Planificar la gestió de l’abast

Es tracta de l’elaboració d’un pla administratiu que permeti documentar com es definirà, es validarà i
es controlarà l’abast del projecte.
-

Recopilació de requisits

El que es pretén és determinar, documentar i gestionar totes les expectatives, requisits i
especificacions dels interessats del projecte per tal de complir amb els objectius, atenent els
condicionants i restriccions que demanin. Un anàlisi de requisits detallat pot significar una gran
diferència entre l’èxit i el fracàs d’un projecte, i com més compresos siguin aquests per part de l’equip,
millor es podran complir les expectatives dels interessats.
Existeixen diferents tècniques de recopilació de requisits, com ara, entrevistes directes amb els
interessats, per tal de recopilar informació sobre característiques, funcionalitats o informació
confidencial; tècniques de creativitat grupal, com ara, el Brainstorming o pluja d’idees, per tal de que
els interessats ofereixin la major quantitat d’idees possibles; Qüestionaris o a partir de la mateixa
observació dels individus de l’entorn de treball.
-

Definir l’abast

Consisteix en desenvolupar una descripció detallada del projecte i del producte, els principals
lliuraments que s’han d’entregar i les restriccions a les quals està sotmès el projecte. El benefici clau
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d’aquest procés és que s’hi descriu l’abast del projecte en la seva totalitat, els límits i els criteris
d’acceptació d’aquest.
Definir correctament l’abast és clau per tal de desenvolupar correctament la planificació, el pressupost
i els recursos del projecte, ja que tot allò que no estigui inclòs a l’abast, significa que no existeix en el
projecte. És definit pel Project Manager, l’equip i els stakeholders. Cal destacar que l’abast del projecte
i l’abast del producte (o servei) són conceptes diferents. El primer es refereix al treball que es farà, és
a dir, a la identificació de tot el treball necessari per desenvolupar el projecte, mentre que el segon fa
referència a com serà, és a dir, a les característiques i funcions del producte que s’hauran de produir.
-

Creació d’una Estructura de Desglossament del Treball (EDT)

L’Estructura de Desglossament del Treball, internacionalment coneguda com a Work Breakdown
Structure (WBS), és una espècie d’organigrama del projecte, on es desglossa l’abast total del treball a
realitzar per l’equip del projecte amb la finalitat de complir amb els objectius i realitzar els lliuraments
requerits. Es busca dividir el projecte en partides menors, subdividint els lliuraments i el treball del
projecte en components més petits, per tal que siguin més fàcils de manejar, amb l’objectiu d’assegurar
que s’identifiquen totes les activitats i feines crítiques per tal de completar l’abast del projecte. La
il·lustració 16 mostra un exemple bàsic de com seria una EDT per lliuraments.

Il·lustració 16. Exemple d'una EDT per lliuraments.
Font: https://enredandoproyectos.com

És creada pel Project Manager i l’equip de treball, i és una eina eficaç per aconseguir una bona
comunicació tan interna com externa, que permet entendre millor l’abast del projecte. Defineix i
organitza tot l’abast, conté tot el treball inclòs en el projecte, està orientada als lliuraments, i mostra
paquets de treball, no temporalitat ni seqüències. Hauria d’existir en cada projecte, inclús en els més
petits, ja que tot el que no estigui en la EDT implica que no forma part del projecte.
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L’EDT identifica i desglossa paquets de treball fins al nivell en que es poden gestionar, ja que cal tenir
en consideració que tenir masses nivells de descomposició pot implicar que el projecte acabi sent molt
difícil de manejar. No té per què ser simètrica, ni que tots els elements hagin d’estar descompostos
amb el mateix nivell de descomposició. Cal recalcar, que els paquets de treball són les partides de nivell
més baix de qualsevol branca d’una EDT.
No hi ha una definició única per com desenvolupar l’EDT, es pot crear de diferents maneres. Un
exemple seria una EDT per lliuraments, identificant-los primer, descompondre’ls en paquets de treball,
i descompondre cada paquet en diferents nivells. Altres exemples serien EDT a partir de les fases del
cicle de vida del projecte o a partir de treballs subcontractats, subprojectes que poden ser executats
per altres organitzacions externes a l’equip.
-

Validació de l’abast

La validació de l’abast consisteix en formalitzar l’acceptació dels lliuraments per part del client, és a dir,
que n’accepti les tasques a realitzar. En cas contrari, s’hauria de modificar l’abast i posar-se d’acord
abans de començar amb l’execució.
-

Control de l’abast

Es tracta de mantenir l’abast sota control, és a dir, cal anar contrastant que l’estat del projecte és el
que s’havia establert inicialment, assegurant que es duguin a terme totes les tasques sol·licitades i que
tot es vagi desenvolupant conforme els requisits establerts.

5.3. Gestió del temps del projecte
La Gestió del temps del projecte inclou tots aquells processos necessaris per tal d’administrar la
finalització d’aquest dins del marc temporal establert, a partir de la realització d’un cronograma de les
activitats que es duran a terme i un seguiment del progrés. Una bona gestió del temps és clau per
proporcionar l’èxit del projecte. [7][8]
La Guia del PMBOK defineix que els processos que es desenvolupen a l’àrea de Gestió del temps del
projecte són els següents:
-

Planificar la gestió del cronograma

És un procés amb el que s’obtenen les pautes per una correcta gestió del temps del projecte al llarg
del cicle de vida. S’estableixen polítiques, procediments, i es decideix la metodologia que s’utilitzarà
per desenvolupar el cronograma, establint així les regles i bases per aquest futur procés que s’explicarà
pròximament.
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-

Definir les activitats

Es tracta d’identificar i documentar les accions i feines específiques que s’han de dur a terme per tal
de complir amb els lliuraments del projecte, així com amb els objectius establerts. Això implica que cal
conèixer quin és l’abast del treball per tal de poder fer una llista més concreta amb les diferents
activitats pertinents. A partir de l’EDT s’identifiquen aquelles activitats que es vulguin mostrar en el
cronograma.
-

Seqüenciar les activitats

És el procés amb el qual s’identifica les relacions i dependències entre les activitats del projecte. S’ha
d’establir una seqüència lògica entre elles amb la finalitat d’organitzar l’ordre amb el que qual s’han de
realitzar. Les activitats es caracteritzen per tenir una data d’inici i de final, i tenen una relació de
precedència, és a dir, que estan vinculades a un cert ordre per mostrar quines han d’acabar a abans
que unes altres.
Les dependències entre les activitats es classifiquen de la següent manera: dependències obligatòries,
és a dir, aquelles que són inherents al treball que es realitza i difícilment es poden canviar;
dependències discrecionals, basades segons l’experiència o les preferències dels stakeholders clau, i a
diferència de les obligatòries, es poden canviar amb facilitat; i per últim dependències externes,
aquelles que estan basades en les necessitats dels stakeholders externs al projecte. I Hi ha quatre tipus
de dependències: finish to start (FS), quan una activitat comença quan l’altra acaba; start to start (SS),
quan dues activitats comencen al mateix temps; start to finish (SF), una activitat acaba abans que una
altra comenci; i finish to finish (FF), quan dues activitats acaben al mateix temps.
-

Estimar la duració de les activitats

Estimar la duració de les activitats és aquell procés amb el que s’analitza i es determina el temps
necessari per finalitzar cada una de les activitats del projecte. Implica que es realitzi una estimació de
l’esforç necessari i de la quantitat de recursos disponibles estimats per completar les pertinents
activitats.
Existeixen diferents maneres per tal d’analitzar les estimacions, per exemple, una d’elles podria ser la
que s’anomena Top Down Estimating (estimació descendent). Es tracta d’una primera aproximació, on
dona una idea de la complexitat del projecte, es du a terme durant l’inici del projecte, quan la
informació encara és limitada, i es basa en informació històrica de projectes similars. No requereix gaire
temps i és poc costosa, però també és menys precisa. En canvi una altra estratègia, com és
l’anomenada Bottom-up Estimating (estimació ascendent), on les estimacions es calculen a partir del
cost de les activitats, dels paquets de treball, i les estimacions es realitzen amb el màxim detall. Es
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tracta d’una estratègia més precisa, basada en un anàlisi detallat, però també requereix més temps i
diners.
-

Desenvolupament del cronograma

És el procés mitjançant el qual s’elabora el cronograma del projecte, tenint en compte els processos
anteriors. Es tracta de reflectir de forma visual tot el treball que s’ha de fer en el temps establert,
definint de forma definitiva les dates d’inici i final de les activitats. D’aquesta manera es podrà generar
un model de programació del projecte amb les dates previstes per l’execució de totes les activitats. S’hi
combina la seqüència i la duració d’activitats, així com els recursos estimats per cada una d’elles.
A l’hora de desenvolupar el cronograma s’han de tenir en consideració i valorar alguns aspectes
rellevants per tal que no passin desapercebuts. Per exemple, és de vital importància identificar quin és
el camí crític del projecte, és a dir, identificar quines són aquelles activitats que condicionen la duració
del projecte, aquelles que no disposen de marge i no poden endarrerir-se ja que sinó provocarien que
també s’endarrerís el projecte en general. És el camí més llard del diagrama d’activitats, determina
quin és el mínim temps que es necessita per completar el projecte, i mostra en quines activitats s’han
de concentrar els esforços de la gestió. Altres aspectes rellevants, són tenir en consideració el calendari,
és a dir, contemplant els dies festius, i no programar activitats per aquells dies; i identificar quines són
aquelles activitats que els stakeholders defineixen com a prioritàries, fer el possible perquè es duguin
a terme sense inconvenients, i complir amb les seves expectatives.
Hi ha diverses maneres de representar els cronogrames del projecte. Una d’elles és mitjançant el que
es coneix com a diagrama de barres o de Gantt. A l’eix horitzontal s’indica el calendari, mentre que al
vertical hi ha una llista amb totes les activitats que s’han de desenvolupar, i la duració estimada de cada
activitat se senyala amb una barra la qual indica el període de treball. Un exemple d’aquest tipus de
diagrames es mostra representat a la il·lustració 17.

Il·lustració 17. Exemple d'un diagrama de Gantt.
Font: Llibre, Gestión de proyectos. Pablo Lledó – Gustavo Rivarola

Un altre manera de representar els cronogrames és mitjançant els diagrames de fites, els quals són
similars als diagrames de barres o de Gantt, però en aquest cas només s’identifiquen l’inici i el final
programats dels principals lliuraments. Aquestes fites són punts de control que estan situats
estratègicament i que coincideixen amb alguna cosa significativa des del punt de vista dels terminis.
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I per acabar, una altre manera possible és la que es coneix com a diagrama de xarxa del cronograma,
representat a la il·lustració 18, on es mostren les relacions lògiques entre les activitats del pla del
projecte. Les activitats estan representades com a nodes, les dependències entre activitats com a
fletxes, i el valor de les duracions es pot representar juntament amb les activitats o sobre les fletxes.

Il·lustració 18. Exemple d'un diagrama de xarxa.
Font: Llibre, Gestión de proyectos. Pablo Lledó – Gustavo Rivarola

-

Control del cronograma

Finalment, aquest és el procés amb el qual es pretén fer un seguiment i control de les activitats del
projecte. Es compara el que s’ha planificat amb el que succeeix a la realitat, per tant, és possible que
hi hagi discrepàncies, cosa que provocarà que s’apliquin mesures correctives per tal de mantenir el
projecte alineat amb la planificació inicial i minimitzar-ne riscos. Aquest control està orientat a
mantenir les desviacions dins d’un marge acceptable de desviació en relació al pla de projecte.

5.4. Gestió dels costos del projecte
Aquesta àrea de coneixement inclou els processos relacionats amb l’estimació, la gestió i el control
dels costos del projecte amb la finalitat que aquest sigui completat amb el pressupost establert.
S’ocupa principalment del cost dels recursos necessaris per completar les activitats del projecte. Cal
tenir en compte que hi ha diferents tipus de costos, com per exemple: els costos directes, que són
aquells que estan relacionats directament amb el producte o el projecte; costos indirectes, els quals es
mesuren en funció del nivell d’activitat del projecte; costos variables, aquells que depenen del volum
de producció; i costos fixes, és a dir, aquells que són constants independentment del nivell d’activitat i
volum de producció. [7]
La Gestió de costos del projecte engloba els següents processos:
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-

Planificar la Gestió dels costos

És el procés que permet proporcionar una guia i establir una línia base sobre com es gestionaran els
costos del projecte al llarg del seu cicle de vida. Es defineix com s’han d’estimar, pressupostar, gestionar
i controlar els costos del projecte a partir d’un pla de gestió de costos. Es du a terme durant les etapes
inicials de la planificació del projecte, un cop s’ha realitzat el pla de gestió del cronograma i el project
charter.
-

Estimar els costos

La finalitat d’aquest procés és desenvolupar una aproximació del cost dels recursos necessaris per
completar el treball del projecte. Un cop es coneixen les activitats del cronograma, les estimacions de
les duracions d’aquestes, les estimacions dels recursos i les pertinents dependències, s’avaluen i
s’estimen de forma quantitativa els costos probables dels recursos necessaris per completar cada
activitat del projecte.
S’estima els costos de tots els lliuraments, els costos associats a la qualitat com ara assajos, o controls,
costos associats a la seguretat i salut, com ara els equips de protecció, els costos de l’equip de gestió
com poden ser els salaris dels membres de l’equip o del desenvolupament i gestió del mateix a partir
de la implantació de cursos formatius o accions de Team Building; i costos referents a les despeses
generals de l’empresa, com les despeses de l’oficina o de lloguers i altres serveis. A més a més, també
s’estimen unes provisions monetàries per si s’han d’implementar mesures correctores. Aquest és el
cas de les reserves de contingència, aquelles que serveixen per afrontar els riscos identificats, o
reserves de gestió, per tal de cobrir els riscos que no s’havien identificat.
-

Determinar el pressupost

Aquest procés consisteix en sumar els costos estimats de cada una de les activitats del projecte, amb
la finalitat d’establir una línia base de costos autoritzada. El pressupost del projecte contempla tots els
fons autoritzats per tal que sigui executat, mentre que la línia base de costos és la versió aprovada del
pressupost del projecte en diferents fases temporals, és a dir, formada pel pressupost acumulat del
projecte, on es sumen els pressupostos aprovats per les diferents activitats del cronograma, i on
s’inclouen les reserves de contingència, però no les de gestió.
-

Controlar els costos

El procés de control dels costos és aquell que s’utilitza per tal de dur a terme un seguiment i control
dels costos reals del projecte envers la línia base de costos establerta, i actualitzar els costos del
projecte i gestionar els canvis de la línia base de costos que siguin aprovats. El que es pretén amb

48

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

aquest procés és assegurar que les despeses no sobrepassen els fons autoritzats en cada cas i realitzar
les accions necessàries per mantenir els excessos de costos previstos dins dels límits acceptables.

5.5. Gestió de la qualitat del projecte
La Gestió de qualitat del projecte inclou aquells processos i activitats per tal d’incorporar la política de
qualitat de l’organització que executa el projecte, referent a la planificació, gestió i control dels requisits
de qualitat tant del projecte com del producte, amb la finalitat que satisfaci les necessitats per les que
va ser encomanat. En aquesta àrea es treballa per tal d’assegurar que s’aconsegueixin i es validin els
requisits del projecte i de tots els lliuraments amb la qualitat establerta.
Hi ha dues maneres de dimensionar la qualitat, en primer lloc, el que seria la qualitat objectiva o de
conformitat amb els objectius, referent al grau amb que un conjunt de característiques compleixen els
requisit. Mentre que per altra banda, es pot definir el que seria la qualitat subjectiva, és a dir, aquella
que es relativa a la satisfacció del client o conformitat amb les seves expectatives. [7]
Els processos que es duen a terme en aquesta àrea de coneixement són els següents:
-

Planificar la gestió de la qualitat

A partir d’aquest procés és possible identificar tant els requisits com els estàndards de qualitat pel
projecte com pels lliuraments corresponents, així com documentar com el projecte demostrarà que es
compleixen. Es pretén dur a terme un pla de gestió de la qualitat, el qual serveixi com a guia i línia base
a seguir sobre com es gestionarà i validarà la qualitat al llarg del projecte, descrivint com
s’implementaran les polítiques, els procediments i les pautes per assolir els objectius de qualitat.
-

Gestionar la qualitat

Aquest procés consisteix en implementar les pautes del pla de gestió de qualitat amb la finalitat de
dissenyar un producte òptim, assegurar-ne la qualitat a partir d’eines i tècniques d’assegurament de la
qualitat com ara auditories o anàlisis d’errades perquè el projecte compleixi amb els objectius de
qualitat establerts, i millorar l’eficiència i eficàcia dels processos, amb l’objectiu d’obtenir millors
resultats i augmentar la satisfacció dels interessats.
-

Controlar la qualitat

És el procés amb el qual es realitza un seguiment i control dels resultats d’executar les activitats de la
gestió de qualitat, amb la finalitat de verificar que els lliuraments i el treball del projecte compleixen
amb els requisits de qualitat establerta, i les expectatives especificades pels interessats. Aquest procés
es du a terme al llarg de tot el cicle de vida del projecte.
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5.6. Gestió dels recursos del projecte
Aquesta àrea de coneixement inclou els processos que permeten identificar, adquirir i gestionar els
recursos necessaris per tal d’assolir els objectius del projecte. Implica tant els recursos materials, com
els humans, és a dir, les persones que formaran part de l’equip.
Pel que fa a la gestió dels recursos humans cal que el Project Manager sigui capaç d’adquirir, gestionar,
motivar i apoderar l’equip del projecte, i alinear-lo de forma conjunta per tal d’assolir-ne els objectius,
mentre que la gestió de recursos físics es concentra en l’assignació i utilització de recursos físics
necessaris per aconseguir finalitzar el projecte de manera exitosa i eficaç. [7]
Els processos que aquesta àrea de coneixement engloba són els següents:
-

Planificar la Gestió dels recursos

Aquest procés es basa en definir com es pretén estimar, adquirir, gestionar i utilitzar tant els recursos
físics com els humans amb l’objectiu d’assegurar que es disposa de suficients recursos per finalitzar el
projecte de manera exitosa.
La finalitat és la de crear un pla de gestió dels recursos, que serveixi com a guia, per tal d’identificar i
quantificar els recursos físics i humans necessaris, definir una orientació sobre com adquirir-los,
assignar rols i responsabilitats als membres de l’equip, i establir organigrames del projecte que
permetin representar de forma gràfica i jeràrquica els integrants de l’equip del projecte i les seves
relacions de comunicació.
-

Estimar els recursos de les activitats

Estimar els recursos de les activitats és el procés amb el qual s’identifiquen el tipo, la quantitat i les
característiques dels recursos necessaris (ja siguin materials, de personal, d’equipament, etc.) per dur
a terme les activitats del projecte, permetent-ne estimar el cost i la duració de manera més precisa.
-

Adquirir recursos

Aquest procés té com a finalitat l’obtenció de l’equip de treball, les instal·lacions, l’equipament tècnic,
el material, els subministres i altres recursos necessaris per realitzar el projecte.
-

Desenvolupar l’equip

Amb aquest procés es pretén crear un ambient que faciliti el treball en equip, millorar-ne la interacció
entre els membres, i millorar-ne les competències. El Project Manager ha de motivar l’equip
proporcionant reptes i noves oportunitats, recolzant-los, reconeixent i recompensant el bon

50

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

desenvolupament de les tasques assignades. D’aquesta manera es mostra el compromís personal amb
el projecte i s’incentiva i promou el treball en equip, un dels factors que afavoreix l’èxit dels projecte.
-

Dirigir l’equip

Dirigir l’equip és el procés que permet dur a terme un seguiment del desenvolupament dels membres
de l’equip, influint en el seu comportament, resolent possibles problemes i gestionant els canvis
necessaris amb la finalitat d’optimitzar la realització del projecte.
Aquest procés requereix una gran varietat d’habilitats de gestió i lideratge per part del Project
Manager, per tal de fomentar el treball en equip, i integrar-ne els esforços de tots els membres. Es
tracta de combinar els habilitats de comunicació, lideratge, negociació i gestió de conflictes.
-

Controlar els recursos

Es tracta d’assegurar que els recursos físics assignats als projecte estiguin disponibles tal i com van ser
planificats, així com controlar que la seva utilització s’adapti a la planificada, i en cas de que no fos així,
prendre les accions correctives necessàries s’estiguin utilitzant.
Permet assegura que els recursos assignats estan disponibles pel projecte en el moment i el lloc
adequats, i són alliberats quan ja no es necessiten per tal que el projecte es desenvolupi sense
incidències ni retards.

5.7. Gestió de les comunicacions del projecte
La Gestió de les Comunicacions del projecte inclou els processos que es requereixen per garantir que
la planificació, recopilació, creació, distribució, emmagatzematge, recuperació, gestió, control,
monitorització i disposició final de la informació del projecte siguin oportuns i adequats.
Aquesta àrea pren especial importància al comprendre profundament la seva funcionalitat i es que si
s’aconsegueix generar una comunicació eficaç, permetrà crear una relació entre diferents interessats,
tot i que aquests puguin estar influenciats per diferents antecedents culturals i organitzacionals, puguin
tenir diferents nivells d'experiència, diferents perspectives i/o interessos.
Aquesta gestió es conforma de dues parts; la primera, es basa en desenvolupar una estratègia que
permeti assegurar una comunicació eficaç entre els interessats, i la segona, consisteix en realitzar les
activitats necessàries per poder implementar l'estratègia de comunicació. [7]
Així doncs, els processos de la Gestió de les Comunicacions són els següents:
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-

Planificar la gestió de les comunicacions

Aquest procés es basa en desenvolupar una línia base i un pla adequats per les activitats de
comunicació del projecte. Aquests han de basar-se en les necessitats i requisits d’informació dels
interessats, en els actius de la organització disponibles i en les necessitats del projecte. El benefici clau
d’aquest procés es assolir un enfocament documentat per involucrar als interessats de manera eficaç
i eficient, a través de la presentació oportuna d’informació rellevant.
En resum, aquest procés contempla els requeriments comunicatius i planifica com s’abordaran en
funció dels recursos disponibles de l'empresa i tenint en compte les seves polítiques de comunicació.
-

Gestionar les comunicacions

Aquest procés es basa en implementar el pla de gestió de les comunicacions a partir d’utilitzar la
tecnologia, els models i els mètodes que s'han definit en aquest pla i que permetin assolir els objectius
de comunicació en cada fase del projecte. Permet un flux d’informació eficaç i eficient entre el equip
de projecte i els interessats. Procura que la informació que es comunica als interessats s'hagi generat i
formulat adequadament, i proporciona oportunitats per a que els interessats realitzin sol·licituds
d’informació addicional, aclariments o discussions.
-

Controlar les comunicacions

Aquest procés permet controlar el compliment correcte del pla de comunicacions, és a dir, es realitza
per poder assegurar que les necessitats d'informació del projecte i dels seus interessats estan sent
satisfetes adequadament. Es realitza al llarg de tot el projecte i permet obtenir com a benefici principal
un flux òptim d’informació, ja que determina si els objectius i les activitats de comunicació que han
estat planificades, han permès obtenir l’efecte desitjat d’augmentar i/o mantenir el recolzament dels
interessats i els resultats esperats del projecte.

5.8. Gestió dels riscs del projecte
Els riscos són tots aquells factors que poden interferir en la finalització exitosa del projecte, és a dir,
esdeveniments que en cas de produir-se, produeixen un efecte en el projecte en termes de temps, cost
o qualitat. Hi ha dos tipus de riscos, els negatius, que són aquells que en cas de produir-se tenen un
efecte perjudicial en el projecte, i per tant representen amenaces; i els positius, aquells si succeeixen,
el projecte en surt beneficiat, i aleshores, representen oportunitats.
Com en tot a la vida, la falta de coneixement de com es desenvoluparan les coses en el futur implica
que hi hagi una incertesa i conseqüentment, riscos que mal gestionats redueixin en les possibilitats
d’èxit del projecte. És per això que aquesta àrea de coneixement inclou aquells processos que permetin
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identificar els riscos, perills i amenaces, que puguin afectar al projecte, i combatre’ls. En definitiva, els
objectius dels processos que inclou la Gestió de riscos són augmentar la probabilitat i l’impacte dels
riscos positius, i disminuir la probabilitat i l’impacte dels riscos negatius amb la finalitat d’aconseguir
l’èxit del projecte. [7]
Els processos que inclou aquesta àrea de coneixement són els següents:
-

Planificar la gestió de riscos

És el procés que permet definir com realitzar les activitats de gestió de riscos d’un projecte, mitjançant
un pla de gestió de riscos. En aquest pla s’hi defineixen aspectes com l’estratègia que es seguirà i la
metodologia que s’utilitzarà i s’atribueixen els rols i responsabilitats als membres de l’equip per cada
tipus d’activitat.
-

Identificar els riscos

L’objectiu d’aquest procés és el d’identificar i determinar els riscos que poden afectar el projecte, i
reunir informació documentar-ne les característiques mitjançant un informe de riscos per tal que
l’equip del projecte pugui respondre-hi adequadament. Es tracta d’un procés iteratiu ja que a mesura
que s’avança en el cicle de vida del projecte poden anar sorgint nous riscos.
-

Realitzar l’anàlisi qualitatiu dels riscs

La finalitat d’aquest procés és la de prioritzar els riscos individuals del projecte avaluant-ne la
probabilitat que succeeixin, i l’impacte que puguin tenir. Es tracta d’avaluacions subjectives, ja que es
basen en la percepció del risc per part de l’equip del projecte i altres interessats.
Existeixen diferents tècniques per tal d’executar aquest procés, entre les qual destaquen les següents.
Una d’elles és la matriu de probabilitat i impacte, amb la qual s’analitza la probabilitat de que el risc
succeeixi, així com l’impacte que produiria en el projecte. Es multiplica el valor associat de la
probabilitat pel valor de l’impacte i s’obté un valor de risc. D’aquesta manera es permet calcular la
magnitud d’aquell risc sobre el projecte i classificar-lo en funció de la prioritat. Una altra tècnica podria
ser la categorització de riscs, a partir de la qual els riscos del projecte poden ser categoritzats en funció
de les fonts de risc. Una manera de fer-ho es mitjançant una estructura de descomposició de riscos, o
també anomenada Risc Breakdown Structure (RBS), on es representa de manera jeràrquica les
possibles fonts de riscos.
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-

Realitzar l’anàlisi quantitatiu dels riscs

Aquest procés es du a terme després d’haver fet l’anàlisi qualitatiu dels riscos, i la seva finalitat és la
d’analitzar numèricament l’efecte dels riscos individuals del projecte. S’estima de forma numèrica
quina és la probabilitat que succeeixin i l’impacte que poden tenir els diferents riscos analitzats.
-

Planificar la resposta dels riscs

L’objectiu d’aquest procés és establir les estratègies i les accions de resposta que s’haurien de realitzar
davant de possibles riscos. Es busca proposar diferents alternatives per tal de reduir les amenaces
ocasionades pels riscos, així com incrementar les oportunitats que succeeixin riscos de caràcter positiu.
Es du a terme un cop s’han identificat els riscs, i s’han fet els anàlisis qualitatius i quantitatius
corresponents.
-

Implementar la resposta als riscs

Tal i com diu el nom d’aquest procés, del que es tracta és d’implementar els plans establerts referents
a la resposta dels riscs. El que es pretén es afrontar els riscos executant les respostes tal i com s’havien
planificat amb l’objectiu de protegir el projecte, minimitzant-ne les amenaces i maximitzant-ne les
oportunitats.
-

Control dels riscos

Amb aquest procés es pretén controlar que els plans de resposta als riscs s’implementin de manera
correcte tal i com s’havia establert, fer un seguiment dels riscs identificats, identificar i analitzar nous
riscos, i avaluar l’efectivitat de la gestió de riscs al llarg de tot el projecte.

5.9. Gestió de les adquisicions del projecte
La Gestió de les adquisicions del projecte inclou aquells processos necessaris per tal d’obtenir els béns
i serveis externs a l’organització per tal d’aconseguir assolir els objectius del projecte, és a dir, inclou
aquells processos necessaris per comprar o adquirir productes o serveis que s’han d’obtenir fora de
l’equip del projecte. Es basa en processos de contractació, on es duen a terme acords que descriuen la
relació entre dues parts: compradors i venedors. Aquests acords es formalitzen a través de contractes
on s’hi estableixen de manera clara quins són els resultats i els lliuraments que s’espera rebre o oferir,
així com qualsevol transferència de coneixement del venedor al comprador, de manera que tot allò
que no estigui inclòs al contracte no es pot exigir de manera legal. [7]
Els diferents processos que engloba aquesta àrea de coneixement són els següents:
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-

Planificar la Gestió de les adquisicions

La finalitat d’aquest procés és la de documentar les decisions que es prenguin referents a les
adquisicions del projecte, especificar per a que s’utilitzaran i identificar quins són els proveïdors
potencials. Permet definir si surt més rendible produir els béns i serveis dins de la mateixa organització
o buscar una font externa d’abastiment, així com establir què adquirir, de quina manera i quan fer-ho.
L’objectiu és crear un pla de gestió de les adquisicions, el qual conté les activitats a emprendre durant
el procés d’adquisició. S’hi ha de documentar quin tipus de licitació s’efectuarà, la forma en que es
coordinaran les adquisicions amb altres aspectes del projecte, el cronograma de les activitats
d’adquisició clau, la jurisdicció legal i la moneda amb la que es faran els pagaments, així com les
garanties de compliment o contractes segurs per tal de minimitzar riscos.
-

Efectuar les adquisicions

Amb aquest procés es pretén seleccionar els proveïdors mes adequats per les necessitat del projecte,
comparant les seves propostes amb el que es necessita pel projecte, amb l’objectiu de tancar un acord
que sigui plasmat en un contracte.
-

Controlar les adquisicions

És el procés per mitjà del qual es controla com evoluciona la gestió de les adquisicions, tant venedor
com comprador revisen el contracte, es controla la seva evolució i els resultats dels compromisos
adquirits. Si correspon es realitzen els canvis i les correccions pertinents amb la finalitat d’assolir el que
s’ha establert i de tancar-los. Tant venedors com compradors han d’assegurar que ambdues parts
compleixen amb les respectives obligacions contractuals, així com protegir els seus drets legals.

5.10. Gestió dels interessats del projecte
Aquesta àrea de coneixement inclou tots aquells processos per tal d’alinear els propòsits del projecte
amb les expectatives dels interessats. En aquests, la Guia del PMBOK els defineix com a aquell individu,
grup o organització que pot afectar, veure’s afectat o percebre’s afectat per una decisió, activitat, o
resultat del projecte. És a dir, tot aquell que participa, té interès, o està afectat pel projecte, i que
alhora, pot tenir influència en ell. Poden estar a favor o en contra del projecte o inclús de les decisions
que es prenguin, participen en l’anàlisi de requisits, i poden contribuir decisivament en l’èxit o fracàs
del projecte. [7]

55

Memoria

-

Identificar els interessats

Aquest procés es bassa en identificar quins són els interessats del projecte, i analitzar i documentar
informació referent als seus interessos, quina participació i influència tindran en el projecte, i l’impacte
que puguin tenir en l’èxit del projecte.
Es busca obtenir un registre on s’hi determini si es tracta de stakeholders interns, com ara fundadors
de l’empresa, propietaris o treballadors, o ara bé, si són externs, com podrien ser clients, els usuaris
finals, proveïdors o accionistes entre d’altres. Fer-ne una classificació en funció de la força o influència
que poden tenir, i l’interès que tenen en el projecte. Aleshores, es determina si es tracta de
stakeholders de caire més protestant, que mostren oposició, i que poden ser perillosos pel projecte, o
aquells que tinguin una actitud més positiva i siguin més fàcils de manejar. Finalment, dur a terme un
pla de gestió segons com poden afectar els diferents stakeholders al projecte.
-

Planificar la implicació dels interessats

La finalitat d’aquest procés és especificar i desenvolupar estratègies de gestió adequades per
aconseguir la participació dels interessats al llarg del cicle de vida del projecte, en base a les seves
necessitats, expectatives, interessos i el possible impacte que pugui tenir en el projecte.
-

Gestionar la implicació dels interessats

L’objectiu de gestionar la implicació dels interessats és comunicar-se i treballar amb ells per tal de
satisfer-ne les seves necessitats i les seves expectatives, afrontar-ne els possibles incidents i fomentar
que la seva participació sigui adequada i positiva pel projecte. D’aquesta manera el que s’aconsegueix
és minimitzar la possible oposició i conseqüentment incrementar-ne el recolzament i participació.
-

Controlar la implicació dels interessats

Amb aquest procés es pretén controlar les relacions amb els interessats del projecte revisant que es
compleix el que s’havia establert en el pla inicial, o ajustar les estratègies i plans en cas que sigui
necessari. D’aquesta manera es manté i s’incrementa l’eficiència i l’eficàcia de participació dels
interessats a mesura que evoluciona el projecte.
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6. L’empresa
La realització d’aquest Treball de Fi de Grau està íntegrament relacionada amb l’empresa “Ingenieros
Emetres Im3”. És l’empresa on jo, l’autor d’aquest projecte, hi estic treballant des de fa uns mesos amb
l’objectiu d’aplicar els coneixements descrits anteriorment referents a la Gestió de projectes.
Es tracta d’una empresa internacional d’enginyeria especialitzada en el sector energètic i elèctric, amb
40 anys d’experiència i constituïda per més de 400 professionals, d’entre els quals més de 200 són
enginyers titulats. Disposa de seu a Madrid i Xile, diferents filials a nivell nacional (Catalunya, Balears,
Andalusia, Extremadura i Canàries) i a l’Amèrica Llatina (Colòmbia, Perú, Bolívia, Brasil i Argentina), i
múltiples oficines. En el cas de Catalunya, n’hi ha a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Granollers,
Tortosa i Molins de Rei.
Ingenieros Emetres Im3 ofereix serveis d’enginyeria mitjançant la realització d’estudis de viabilitat i
projectes, consultories i auditories, inspeccions d’instal·lacions, serveis d’assistència tècnica i
direccions d’obra. L’empresa es centra en dur a terme els seus serveis en quatre àrees concretes tal i
com es mostra a la il·lustració 19.

Il·lustració 19. Àrees d’activitat de l'empresa Im3.
Font: https://www.ingenieros-im3.com/areas-de-actividad-y-proyectos/

La primera és l’àrea referent a l’energia elèctrica, infraestructures i generació d’energia renovable, on
s’hi realitzen treballs referents a instal·lacions de transport d’energia de Molt Alta Tensió, instal·lacions
de distribució d’energia de Mitja i Baixa Tensió, i instal·lació d’infraestructures per la generació
d’energia renovable. Una segona àrea és la industrial, on s’hi duen a terme instal·lacions elèctriques
en el sector ferroviari, hidràulic i viari, així com també estudis d’eficiència energètica. La tercera és
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l’àrea urbana, on s’hi realitzen treballs en l’àmbit de l’urbanisme i transports, com ara la remodelació
d’espais públics de pobles i ciutats, projectes relacionats amb la mobilitat de les persones i la regulació
del trànsit, i projectes d’eficiència energètica i enllumenat públic. Per últim, hi ha l’àrea de mobilitat
elèctrica, on s’hi duen a terme projectes, estudis de consultoria i direccions d’obra per la realització
d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
Tal i com s’ha comentat, l’empresa disposa de varies oficines, i en cadascuna d’elles s’hi desenvolupen
projectes i serveis d’una o més d’una de les àrees descrites anteriorment. Per exemple, a la de
Barcelona sí que es treballa en les quatre àrees, però hi ha altres oficines on només se centren en una
d’elles, com per exemple en l’àrea d’energia elèctrica i infraestructures.
No totes les oficines estan gestionades, organitzades, ni s’hi treballa de la mateixa manera. Per tal de
descriure’n el funcionament i la seva distribució interna s’agafa l’exemple de la de Barcelona ja que és
la més important, la que té més competències, i on s’hi desenvoluparà aquest treball ja que és on jo
treballo. Aquesta està formada per diversos departaments: departament de presidència, departament
directiu, departament d’ofertes, departament d’administració, departament d’I+D+I, departament de
comptabilitat, departament de RRHH i personal, departament de riscos laborals, i departament tècnic.
En aquesta oficina, la gestió de les quatre àrees explicades es divideix en tres grups o departaments:
un s’anomena divisió distribució, un altre divisió energia, i l’altre divisió urbana. El primer engloba les
àrees d’energia elèctrica i infraestructures, el segon l’àrea industrial i la de mobilitat elèctrica, i el tercer
s’encarrega de l’àrea urbana. La il·lustració 20 mostra l’organització de les àrees d’activitat de
l’empresa a l’oficina de Barcelona, així com al que es dedica en cadascuna.

Il·lustració 20. Organització de les àrees d’activitat de l’empresa Im3 a l’oficina de Barcelona. Font: Elaboració propia.

58

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

Aquest treball està enfocat a la divisió energia, ja que és de la qual en sóc partícip. Aquesta està
formada per un grup de 12 persones entre tècnics, delineants, Project Manager i Director del
departament. Està organitzada de la següent manera: sis tècnics s’encarreguen de l’àrea industrial,
dos se centren en l’àrea de mobilitat elèctrica, i dos delineants que participen en les dues àrees. Per
altra banda una Project Manager que s’encarrega de gestionar l’equip i els projectes que es duguin a
terme, i el Director de la divisió, que es centra en gestionar tot el departament en general.
Dins d’aquesta divisió, jo formo part de l’equip que s’encarrega de les tasques referents a l’àrea de
mobilitat elèctrica. Fins al moment, l’equip de l’àrea de la mobilitat elèctrica es centra principalment
en la realització de projectes per l’execució de punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés públic.
El client potencial, i per qui es treballa principalment és l’empresa Endesa, la qual contracta els serveis
de l’empresa Ingenieros Emetres Im3 per tal de dur a terme aquests projectes dels punts de recàrrega.
En què consisteixen aquests projectes s’explicarà de manera més detallada en punts posteriors
d’aquest treball, però per tenir-ne una idea inicial, es podria resumir de la següent manera. L’empresa
Endesa proposa una possible ubicació d’un o més punts de recàrrega, i el proveïdor (Im3) és
l’encarregat d’analitzar-ne la viabilitat a partir d’estudis, fer una visita prèvia a la ubicació proposada,
realitzar una oferta tècnic-econòmica per tal que Endesa la valori, i en funció de la decisió, realitzar una
memòria del projecte i executar-ne la direcció d’obra.

6.1. Descripció i anàlisi del problema
Al llarg dels anys, l’empresa Ingenieros Emetres Im3 ha anat evolucionant, guanyant competències i
valor de mercat, augmentant la productivitat dels seus serveis i obtenint cada cop més beneficis. Fins
al moment la divisió energia havia funcionat correctament tal i com s’havia gestionat, però calia
augmentar-ne el rendiment, la productivitat i l’eficiència ja que no estava a l’alçada del que l’empresa
volia aconseguir per tal de mantenir el nivell de creixement que s’havia produït.
La gestió de projectes d’aquesta divisió era nul·la, no hi havia ningú que se n’ocupés. Es tractava d’un
equip on cadascú gestionava i s’organitzava els projectes a la seva manera sense seguir un criteri o una
línia base establerta. No hi havia ningú que indiqués com s’havia de dur a terme el projecte més enllà
de les directrius bàsiques i generals marcades pel director de la divisió. En general, no hi havia una bona
planificació dels projectes, cadascú es feia la seva pròpia planificació en funció de la feina que tenia i
del seu propi criteri, cosa que provocava que a vegades s’hagués de fer més feina de la que realment
tocava, havent de fer hores extres i emportant-se treball a casa. Això acabava generant situacions
d’estrès constant al veure que no es complia amb el terminis o objectius proposats, causant així també
una mala maror en tot el departament.
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No es tenia un control rigorós dels projectes, no es comptabilitzaven les hores que cadascú li dedicava
el projecte, ni se’n feia un seguiment constant, cosa que provocava retards en les entregues incomplint
els terminis que s’havien establert amb direcció o el client, i provocant així certs sobre costos. Tampoc
es feien anàlisis complets per tal de preveure possibles riscos que podien arribar a succeir, cosa que
provocava que a vegades s’haguessin de refer constantment els treballs degut a que es produïen
situacions que no s’havien previst, i que si s’haguessin analitzat implícitament potser es podria haver
corregit l’error a temps.
A l’equip en general hi havia certa mancança pel que fa a la comunicació, no es feien reunions, cosa
que provocava que ningú sabés en quin estat es trobaven els projectes que feia l’equip (a no ser que
entre companys s’ho expliquessin) i per tant tampoc hi havia un espai comú on poder compartir
consultes, demanar ajuda o obtenir altres visions del projecte.
Tampoc hi havia transparència entre direcció i l’equip, ja que es desconeixia el que es cobrava per la
realització d’aquell projecte. De la mateixa manera, tampoc hi havia un sistema de gestió del
coneixement on es compartís informació d’interès pels altres companys o es realitzessin els documents
de lliços apreses per tal de no cometre els mateixos errors en els següents projectes.
En resum era un equip molt descontrolat i desorganitzat, on hi eren presents gran part dels factors
caracteritzats com aquells que poden proporcionar el fracàs d’un projecte, tal i com s’explica en l’apart
3.3.1 d’aquest treball. Per aquesta raó des de direcció es va decidir incorporar la figura d’una Project
Manager per tal de gestionar tant l’equip pel que fa a l’àmbit més personal i humà, com pel que fa als
projectes que es duien a terme.
Un dels objectius pel qual s’està realitzant aquest treball és el d’ajudar a la Project Manager a millorar
el rendiment i l’eficiència de la divisió energia aplicant els coneixements i tècniques de la Gestió de
Projectes descrits en punts anteriors d’aquest treball. Com que la divisió energia s’ocupa de dues de
les quatre àrees amb les que treballa l’empresa es tracten una gran quantitat de temes i projectes molt
diversos, per tant intentar aplicar els coneixements de la Gestió de Projectes a tot el departament
sobrepassaria l’abast d’aquest treball. A més, d’aquest objectiu global s’encarrega la Project Manager,
que per això la van contractar. Així que aquest treball es centrarà en millorar la problemàtica exposada
anteriorment, però només referent a l’àrea de mobilitat elèctrica, ja que és en la que jo treballo. La
intenció és establir i introduir noves metodologies de treball basades en els conceptes de la Gestió de
Projectes a l’equip encarregat de dur a terme les tasques d’aquesta àrea per tal d’optimitzar-ne i
millorar-ne processos i procediments amb la finalitat de complir amb els objectius descrits a l’apartat
2.1 d’aquest treball.
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Abans d’introduir els conceptes, les tècniques i les eines de la Gestió de Projectes que han estat
aplicades al departament per part meva, es procedeix a explicar breument en què consisteixen els
projectes que es duen a terme per tal de facilitar la comprensió dels següents apartats del treball.
Els projectes d’instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics no són exclusius ni d’iniciativa
pròpia de l’empresa Ingenieros Emetres Im3, sinó que es tracta d’una subcontractació per part de la
principal empresa de referència dins del mercat de productes i serveis energètics, Endesa. Aquests
encarreguen a Im3 dur a terme els treballs d’enginyeria i els tràmits burocràtics (permitting) relacionats
amb la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com dur a terme valoracions
tècnic-econòmiques dels emplaçaments, les pertinents sol·licituds de nous subministres d’allà on es
pretengui dur a terme la instal·lació del punt de recàrrega i les direccions d’obra corresponents a cada
projecte.
Endesa és una de les empreses més grans i de major potencial referent al sector elèctric i energètic a
Espanya, composada per múltiples societats i línies de negoci. Des de Im3, amb qui es col·labora de
manera directe és, per una banda, amb Endesa Distribució que és la branca d’Endesa que permet
subministrar, distribuir i transportar l’energia elèctrica fins als punts de consum, i per altra banda, hi
ha Endesa Energia (Endesa X) que es la que s’encarrega d’entre d’altres coses, de promoure els
projectes i les instal·lacions dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Endesa Energia disposa de diferents tipus d’equips de recàrrega, i en general sempre s’instal·len els
mateixos. Hi ha els carregadors que s’anomenen Juice Pump i que disposen d’una potència de 75 kW,
i els anomenats Quick Urban els quals disposen d’una potència inferior, 44 kW. Generalment en els
projectes s’instal·la un carregador per cada dues places d’aparcament, i en funció de l’emplaçament
s’instal·la un o l’altre.
Els usuaris als que estan destinats aquest projectes, no són usuaris que facin un ús personal d’aquesta
instal·lació, sinó que són d’us i d’accés públic, s’instal·len en llocs com ara estacions de servei, hotels,
restaurants, o allà on es pacti amb l’Ajuntament del poble corresponent.
Les ubicacions on s’instal·len els punts de recàrrega (PdR) vénen inicialment determinades per Endesa
Energia, ja que aquests disposen de socis estratègics (partners), els quals cedeixen els terrenys on fer
les instal·lacions dels punts de recàrrega sense haver d’assumir cap cost, però no obtenen els beneficis
que se’n proporcionen d’aquests, ja que se’ls emporta Endesa.
Endesa Energia proposa una ubicació on instal·lar el punt de recàrrega, Im3 gestiona els tràmits
necessaris i en fa un estudi previ i valoració tècnic-econòmica que fa arribar de nou a Endesa Energia,
i a partir dels seus barems i el que puguin pactar amb el partner, aquests decideixen si procedir amb el
projecte o no. Si es decideix procedir, Im3 s’encarrega d’executar i finalitzar el projecte.
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No només es treballa en un sol projecte, sinó que gairebé sempre es treballa amb molts alhora, és a
dir, pot ser que en una setmana no n’arribi cap, com que de cop n’arribin 4 o 5. És per això que per
poder complir amb els objectius, les expectatives i els terminis que proposa Endesa per cada projecte,
cal fer un bon seguiment de l’estat de cada un dels projectes, i controlar i gestionar-los de manera
adequada. Per dur a terme aquesta tasca s’utilitza un programa de Planificació de Recursos
Empresarials (ERP) anomenat FEINES, el qual integra totes les dades i processos dels projectes en un
sistema unificat, visual i entenedor. D’aquest se n’explicaran les característiques i la seva funcionalitat
amb més detall en l’apartat 8.3.5 d’aquest treball.
Les meves responsabilitats dins el departament de mobilitat elèctrica, són per una banda les de tècnic
dels projectes de PdR, i per l’altre, les d’ajudant de la Project Manager pel que fa a la gestió dels
projectes d’aquest departament. En aquest sentit, m’encarrego principalment de dur a terme la
planificació i el seguiment i control de l’estat dels projectes actius, així com del seguiment i control de
les direccions d’obra d’aquests. A més a més, amb la realització d’aquest treball també hi he aportat
aspectes, tècniques i eines de la Gestió de Projectes que no s’aplicaven anteriorment. A continuació,
en els següents apartats es mostraran.
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7. Processos d’inici
7.1. Acta de constitució del projecte
Tal i com s’ha comentat a l’apartat 5.1. Gestió de la integració del projecte del treball, l’acta de
constitució del projecte és aquell document que permet autoritzar formalment l’existència d’un
projecte, i on s’hi exposen de manera resumida les principals característiques i els aspectes de major
rellevància. Es tracta d’un procés bàsic i que qualsevol projecte hauria de contemplar ja que permet
plasmar en un document la idea del projecte, així com els interessos, riscs i condicions establertes per
les parts que hi participen.
Al veure que l’empresa no disposava d’aquest document tan bàsic però alhora també tan important,
el que es va fer va ser procedir a la seva creació. Se’n va desenvolupar una plantilla que pogués servir
per tots els projectes de punts de recàrrega, a partir de la qual només se n’haurien de modificar alguns
aspectes concrets per cada projecte. Tot i que la plantilla va ser creada amb un contingut específic pels
projectes de punts de recàrrega, el que és l’estructura en sí del document també serveix per altres
possibles projectes de l’empresa.
A l’annex A es mostra la plantilla corresponent a l’Acta de constitució del projecte completa.
Per poder tenir una idea general, la informació que apareix en aquesta acta fa referència al títol del
projecte, la designació i les responsabilitats que li corresponen al Project Manager, el propòsit del
projecte, els principals objectius que aquest persegueix, els criteris d’èxit per assolir-los i la justificació
del client i de l’empresa executora. També es descriu una definició preliminar del projecte, plasmant
allò que es desenvoluparà durant el projecte, quin son els límits i els lliuraments claus als que està
sotmès, així com els principals requisits irrenunciables.
A continuació, s’expliquen els principals requisits d’aprovació i els principals riscs d’alt nivell. Així
mateix, es defineixen els principals stakeholders i es mostra resumidament el cronograma i el
pressupost del projecte. Per anar tancant l’acta, es referencien les hipòtesis de partida, esmentant les
suposicions, els condicionants i les restriccions a les quals el projecte està sotmès. Finalment s’acaba
amb l’aprovació de l’acta amb les signatures de les parts responsables del projecte.
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7.2. Anàlisi de stakeholders
Un dels factors principals per aconseguir l’èxit del projecte és el d’identificar, entendre i transmetre a
l’equip de treball quins són els requisits, els objectius, les expectatives i les sol·licituds dels stakeholders
envers el projecte, per tal de poder satisfer-les. Per tant, abans de tot, és necessari conèixer qui són
aquests interessats i cal analitzar-ne quin grau d’interès i participació tindran en el projecte, així com
l’impacte o la importància que se’ls hi ha de donar, i com poden afectar el desenvolupament del
projecte.
Un dels processos principals de la gestió dels interessats és el de l’anàlisi i identificació dels
stakeholders, i al veure que l’empresa no l’havia dut a terme, es va procedir a desenvolupar-lo. És cert
que a l’empresa sí que es té consciència de qui són aquests interessats, i la gent que porta més temps
treballant-hi, ja en coneix tant els requisits com la importància, però no hi ha un document explícit on
estiguin identificats. Arran d’aquests fets, s’ha desenvolupat un document de registre i anàlisi, on s’hi
han identificat i classificat quins són els interessats en els projectes de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics, així com la determinació del grau de rellevància que tenen en aquests projectes.
Per fer aquest anàlisi s’ha creat la Taula 1. Registre i anàlisi de stakeholders que es mostra a
continuació, on en primer lloc s’hi identifiquen aquests interessats, especificant-ne quin rol o
responsabilitat tenen envers al projecte, i qui són. En segon lloc es classifiquen en funció de la
procedència (interns o externs a l’empresa) i la reacció que puguin tenir envers al projecte, és a dir, si
són opositors, neutrals, o el recolzen el projecte. Per últim s’hi avaluen els pertinents graus de poder,
influència i interès respecte el projecte a partir d’una puntuació de 1 a 10. S’entén per poder el nivell
d’autoritat; s’entén per interès la inquietud respecte els resultats del projecte; i s’entén per influència
la capacitat per influir en els resultats del projecte.
L’escala de valor és la següent: [1-4] és un nivell baix, [5-6] un nivell mig i [7-10] un nivell alt. Considerant
que aquests tres aspectes (poder, interès i influència) tenen el mateix grau d’importància envers
l’afectació a el projecte, finalment, a partir de la mitjana aritmètica aproximada obtinguda d’aquestes
puntuacions s’hi estableix el grau final de rellevància. L’escala de valor és la següent: [9-10] Molt alta,
[7-8] Alta, [5-6] Mitja, [3-4] Baixa, [1-2] Molt baixa.
Cal tenir present que les puntuacions atorgades són de caràcter subjectiu ja que es basen en la meva
opinió i el meu criteri envers el que jo considero respecte els diferents stakeholders identificats.
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REGISTRE I ANÀLISI DE STAKEHOLDERS
IDENTIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

AVALUACIÓ
GRAU DE
PODER [1-10]

GRAU
D’INFLUÈNCIA
[1-10]

GRAU
D’INTERÈS
[1-10]

GRAU DE
RELLEVANCIA

CATEGORIA/ROL

STAKEHOLDER

INTERN/EXTERN

REACCIÓ AL
PROJECTE

PATROCINADOR

ENEL - ENDESA

EXTERN

SUPORT

ALT [10]

ALT [10]

ALT [10]

MOLT ALTA

ENDESA ENERGIA

EXTERN

SUPORT

ALT [10]

ALT [10]

ALT [10]

MOLT ALTA

ENDESA DISTRIBUCIÓ

EXTERN

SUPORT

ALT [10]

ALT [10]

ALT [10]

MOLT ALTA

PARTNER D'ENDESA

EXTERN

SUPORT

MIG [5]

ALT [8]

ALT [10]

ALTA

SPARK IBÈRICA /
PLSAFOC

EXTERN

SUPORT

BAIX [3]

ALT [7]

ALT [9]

MITJA

PROJECT MANAGER

INTERN

SUPORT

ALT [9]

ALT [10]

ALT [10]

MOLT ALTA

DIRECTOR TÈCNIC

INTERN

SUPORT

ALT [10]

ALT [7]

ALT [10]

MOLT ALTA

EQUIP TÈCNIC

INTERN

SUPORT

BAIX [4]

ALT [10]

ALT [10]

ALTA

PRESIDENT IM3

INTERN

SUPORT

ALT [10]

BAIX [2]

ALT [10]

ALTA

CLIENT

CONTRACTISTA
INSTAL·LACIÓ

ORGANITZACIÓ
EXECUTORA DEL
PROJECTE
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ALTRES
ORGANISMES

USUARIS

EXTERN

NEUTRE

BAIX [1]

BAIX [3]

MIG [5]

BAIXA

AJUNTAMENT

EXTERN

NEUTRE

MIG [6]

ALT [8]

MIG [5]

MITJA

OCA

EXTERN

NEUTRE

BAIX [2]

MIG [6]

MIG [6]

MITJA

GOVERN

EXTERN

NEUTRE

ALT [9]

BAIX [2]

MIG [5]

MITJA

IBERDROLA

EXTERN

OPOSICIÓ

BAIX [2]

BAIX [3]

BAIX [2]

MOLT BAIXA

NATURGY

EXTERN

OPOSICIÓ

BAIX [2]

BAIX [3]

BAIX [2]

MOLT BAIXA

COMPETÈNCIA

Taula 1. Registre i anàlisi de stakeholders.
Font: Elaboració pròpia

66

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

A continuació es mostren dos gràfics obtinguts a partir dels valors dels graus de poder, influència i
interès de la Taula 1. Registre i anàlisi de stakeholders per tal de poder contemplar d’una manera més
visual quin és l’impacte que tenen els diferents stakeholders envers el projecte. El primer, el Gràfic 1,
s’hi pot observar una comparativa entre els diferents graus de poder, influència i interès que tenen
cada un dels stakeholders identificats envers al projecte, i al segon, el Gràfic 2, mostra el grau de
rellevància final.

Gràfic 1. GRAU DE PODER - INFLUÈNCIA - INTERÈS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PODER

INFLUÈNCIA

INTERÈS

Gràfic 1. Comparativa dels diferents graus de poder de cada stakeholder.
Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 2. GRAU DE RELLEVÀNCIA EN EL PROJECTE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

RELLEVÀNCIA

Gràfic 2. Grau de rellevància de cada stakeholder envers al projecte.
Font: Elaboració pròpia

Per tal de representar les dades obtingudes en l’anàlisi dels stakeholders, la Guia del PMBOK recomana
utilitzar una tècnica de representació anomenada mapeig o representació dels interessats. Es tracta
d’un mètode per categoritzar els interessats a construint-ne relacions a partir de dues matrius: una
primera que en relacioni el poder amb l’interès i una segona relacionant el poder amb la influència.
-

Matriu de Poder/Interès: Amb aquesta matriu es relacionen i s’agrupen els stakeholders
segons el seu grau de poder envers al projecte i el grau d’interès que hi puguin tenir. S’hi
defineixen aquells que s’han de gestionar atentament, aquells que s’han de mantenir satisfets,
els que tan sols cal tenir informats, i per últim, els que únicament cal tenir present.
Els stakeholders que tinguin un gran poder i interès en el projecte són els que cal gestionar
atentament i de manera adequada ja que poden ser una font d’amenaces o oportunitats pel
projecte. Cal mantenir satisfets a aquells interessats que tinguin molt poder, però poc interès
en el projecte, ja que tot i no estar-hi interessats, poden condicionar-lo en qualsevol moment.
Tan sols cal tenir informats a aquells que tinguin poc poder, però sí interès, ja que per molt
interessats que hi estiguin, si no disposen de poder, no serien una gran amenaça. Per últim, en
el cas dels stakeholders que tinguin poc poder i poc interès en el projecte, no cal dedicar-s’hi
gaire, tan sols tenint-los presents i controlant-ne la seva evolució seria suficient.

A continuació, es mostra el Gràfic 3. on es representa la matriu de Poder vs. Interès referent als
projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
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10
9

-

AJUNTAMENT

-

GOVERN

GRAU DE PODER

8
7
6
5

-

USUARIS

-

IBERDROLA

-

NATURGY

4
3
2

-

ENEL – ENDESA

-

ENDESA ENERGIA

-

ENDESA DISTRIBUCIÓ

-

PROJECT MANAGER

-

DIRECTOR TÈCNIC

-

PRESIDENT IM3

-

PARTNER D’ENDESA

-

SPARK IBÈRICA – PLASFOC

-

EQUIP TÈCNIC

-

OCA

6

7

1
1

2

3

4

5

8

9

10

GRAU D’INTERÈS
Gràfic 3. Matriu de Poder vs. Interès. Font: Elaboració pròpia
.

A partir dels colors amb que estan representades les caselles de la matriu s’identifiquen els diferents
stakeholders en funció de la gestió que se’ls hauria d’aplicar per garantir les seves necessitats.
COLOR VERMELL: Stakeholders que tan sols cal tenir present.
COLOR BLAU: Stakeholders que mantenir satisfets.
COLOR GROC: Stakeholders que cal tenir informats.
COLOR VERD: Stakeholders que s’han de gestionar atentament i de manera adequada.

-

Matriu de Poder/Influència: Amb aquesta matriu es poden relacionar i agrupar els diferents
stakeholders en funció del seu grau de poder que tinguin envers al projecte i la influència que
hi puguin tenir. S’hi defineixen aquells interessats als quals s’ha de treballar per ells, aquells
amb els quals s’ha de treballar conjuntament, els que s’han de mantenir informats, però mai
ignorats, i aquells tan sols s’han de mantenir informats amb esforços mínims.
Aquells stakeholders que tinguin un alt grau de poder i també d’influència seran aquells pels
quals s’ha de treballar, prestar especial atenció, mantenint-los constantment informats, i
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assegurant que es compleixen les seves necessitats; Amb els que tinguin un alt nivell
d’influència però poc poder són amb els que s’ha de treballar conjuntament, i els que tinguin
un alt nivell de poder, però poca influència són els que s’han de mantenir informats, però no
ignorar-los mai ja que al tenir molt poder poden condicionar i influenciar positivament o
negativament el projecte. Per últim, els que tenen poc poder i poca influència, tan sols cal
mantenir-los informats, sense dedicar-hi esforços ja que afecten poc al projecte.
A continuació, es mostra el Gràfic 4, on es representa la matriu de Poder vs. Influència referent
als projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
10
9

GRAU DE PODER

8
7
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EQUIP TÈCNIC

-

PRESIDENT IM3

-

GOVERN

6

-

ENEL – ENDESA

-

ENDESA ENERGIA

-

ENDESA DISTRIBUCIÓ

-

PROJECT MANAGER

-

DIRECTOR TÈCNIC

-

AJUNTAMENT

5
4

-

USUARIS

-

PARTNER D’ENDESA

3

-

IBERDROLA

-

SPARK IBÈRICA – PLASFOC

2

-

NATURGY

-

OCA

6

7

1
1

2

3

4

5

8

9

10

GRAU D’INFLUÈNCIA
Gràfic 4. Matriu de Poder vs. Influència. Font: Elaboració propia

A partir dels colors amb que estan representades les caselles de la matriu s’identifiquen els diferents
stakeholders en funció de la gestió que se’ls hauria d’aplicar per garantir les seves necessitats.
COLOR VERMELL: Stakeholders que s’han de mantenir informats amb esforços mínims.
COLOR BLAU: Stakeholders que s’han de mantenir informats, però mai ignorats.
COLOR GROC: Stakeholders que s’ha de treballar conjuntament.
COLOR VERD: Stakeholders que s’ha de treballar per ells.
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8. Processos de Planificació
8.1. Cicle de vida i definició de l’abast del projecte
Pel que fa al cicle de vida i l’abast del projecte, l’equip sí que era conscient i tenia en ment què era tot
allò que s’havia de fer per complir amb els requisits i els objectius establerts del projecte, així com per
les diferents fases que es passava, però això no estava documentat a enlloc. El fet de només tenir-ho
en ment pot provocar que se’n perdin molts detalls, que els conceptes no quedin clars i que no es
compleixi amb tot allò que es demana. Per exemple, pot ser que els integrants de l’equip que portin
temps treballant amb aquest tipus de projectes ho tinguin tot molt clar, però si entra gent nova a
treballar, o s’han de contractar agents externs per la realització d’algun dels projectes, és molt possible
que hi hagi una pèrdua d’informació o que els conceptes del que s’ha de fer no quedin assolits a la
perfecció. Així doncs, es va decidir documentar-ho per tal de formalitzar, perfeccionar i
professionalitzar aquest apartat del projecte, i conseqüentment millorar-ne l’eficiència.
El cicle de vida del projecte fa referència a aquell conjunt de fases per les quals passa un projecte des
del seu inici fins que es finalitza. En general, les fases del cicle de vida s’ordenen seguint una seqüència
basada en quatre etapes les quals són inici, organització, execució i tancament del projecte.
En el cas dels projectes dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, el cicle de vida d’aquests, consta
de 6 fases, les quals poden ser repartides en les 4 etapes generals descrites anteriorment. L’etapa
d’inici del projecte inclouria el que és la primera fase, anomenada Fase 1 – Petició de nous subministres
ja que és a partir de la qual es dóna pas al començament del projecte. Pel que fa a la segona fase, la
Fase 2 – Valoració de la intervenció, estaria inclosa en les dues etapes següents, la d’organització del
projecte i també la de l’execució, ja que en aquesta fase és on es comença a organitzar, preparar i
planificar el projecte, però alhora també es comença a dur a terme i executar. La tercera, la quarta i la
cinquena fase, Fase 3 – Redacció de la memòria tècnic-econòmica del projecte, Fase 4 – Permitting i
Fase 5 – Direcció de la realització de l’obra, estarien incloses a l’etapa d’execució del projecte, ja que
són les fases on s’hi desenvolupen les principals tasques. Per últim, la sisena fase, Fase 6 – Tancament
del projecte, tal i com diu el seu nom, s’inclou en l’etapa corresponent al tancament del projecte, la
que en permet la seva finalització.
A continuació, la il·lustració 21 mostra de manera esquemàtica i visual el cicle de vida descrit pels
projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics..

71

Memoria

Il·lustració 21. Cicle de vida dels projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa a la definició de l’abast del projecte, tal i com s’ha comentat en el punt 5.2. d’aquest treball,
consisteix en desenvolupar una descripció detallada del que s’ha de fer al llarg del cicle de vida del
projecte per tal de complir amb els objectius establerts, identificant quins són els principals lliuraments
que s’han de dur a terme, així com les restriccions i els criteris d’acceptació als quals està sotmès el
projecte.
S’entén per lliuraments tots aquells productes o resultats que s’han d’obtenir i entregar per tal de
completar un procés, una fase, o el mateix projecte. Pel que fa a les restriccions i criteris d’acceptació
són aquell conjunt de condicions que s’han de complir per poder acceptar i entregar els lliuraments.
Tal i com s’acaba d’explicar, el cicle de vida dels projectes referents a la instal·lació de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics consten de 6 fases; a continuació es mostra la definició de l’abast en la
seva totalitat, descrit per cada una de les fases, així com de manera esquemàtica també quins són els
lliuraments i les restriccions o criteris d’acceptació pertinents.
FASE 1. Petició de nous subministres (NNSS)
Des de l’oficina tècnica d’Endesa Energia s’envia l’encàrrec a la Project Manager de Im3 de realitzar
una sol·licitud de condicions de nous subministraments elèctrics per la connexió d’un punt de recàrrega
a la Xarxa de Distribució local, amb la finalitat d’obtenir una carta de condicions tècnic-econòmiques
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per aquesta connexió. A partir d’aquest moment, la Project Manager s’encarrega de crear la primera
obertura de treball (tasca) al FEINES referent a que s’ha de fer la sol·licitud de NNSS, ho comunica als
tècnics de l’equip i d’aquesta manera es dóna pas a l’inici del projecte.
La Project Manager assigna a un dels tècnics que forma part del projecte perquè s’encarregui de
realitzar aquesta sol·licitud a la companyia de distribució i d’enviar el número d’expedient
corresponent a l’oficina tècnica d’Endesa Energia. Des del moment en que es rep l’encàrrec, es disposa
d’un dia per fer la sol·licitud i retornar el número d’expedient. La documentació necessària per dur a
terme aquesta gestió és la següent: una carta d’autorització del promotor, el pla d’ubicació de la Caixa
General de Protecció (CGP) i la referència cadastral d’on es demana el nou subministrament.
Posteriorment s’ha de realitzar un seguiment de l’estat de la sol·licitud de NNSS per mitjà d’interaccions
via correu electrònic o trucades telefòniques amb la companyia de distribució, per tal d’obtenir tan
aviat com es pugui, la carta de condicions tècnic-econòmiques. El seguiment de l’estat d’aquesta
petició i l’obtenció de la carta s’ha de dur a terme durant un màxim de tres setmanes. Un cop es rebi
la carta, el tècnic la reenviarà a l’oficina tècnica d’Endesa Energia, per tal que determinin les
característiques del carregador que s’hi vol instal·lar. Seguidament aquests enviaran a l’enginyeria Im3
la informació corresponent per tal de que en facin una primera valoració de la intervenció, així com el
número de seguiment que ha de tenir aquell projecte, i es procedeix a la següent fase.
Cada cop que es finalitza una fase del projecte de la qual se n’ha obert una tasca al FEINES, la Project
Manager s’encarrega d’actualitzar-ne l’estat a: finalitzada i d’aquesta manera queda tancada.
A continuació, es mostra la Taula 2, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació d’aquesta fase 1 de petició de nous subministres.
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LLIURAMENTS

RESTRICCIONS

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

- Obrir tasca al FEINES
(Sol·licitud).

- Termini de 1 dia per fer la petició -Rebre la carta de condicions
de NNSS des que es rep l’encàrrec. tècnic-econòmiques i enviar-

- Petició de NNSS.

- Termini de 3 setmanes per fer el la a Endesa Energia.
seguiment de la petició i obtenir la
carta de condicions tècniceconòmiques.

- Enviar número d’expedient a
Endesa Energia.
- Enviar carta de condicions
tècnic-econòmiques a Endesa
Energia.

-Documentació necessària per fer

- Finalitzar tasca al FEINES.

CGP, referència cadastral del punt

la sol·licitud: Carta d’autorització
del promotor, pla d’ubicació de la
de NNSS.

Taula 2. Lliuraments, restriccions i criteris d'acceptació de la FASE 1.
Font: Elaboració pròpia.

FASE 2. Valoració de la intervenció
Un cop rebuda la sol·licitud de valoració de l’emplaçament de la instal·lació del punt de recàrrega per
part de l’oficina tècnica d’Endesa Energia, la Project Manager s’encarrega d’obrir una nova tasca al
FEINES referent a la valoració de la intervenció, i és el moment en que els tècnics de Im3 han de
començar a treballar en aquest projecte. La sol·licitud conté informació referent a quin és el lloc (adreça
i població) on s’ha de dur a terme la instal·lació, un croquis amb la proposta d’ubicació del punt de
recàrrega, les característiques tècniques específiques que ha de tenir, i les dades del propietari del
terreny on es pretén efectuar la instal·lació.
El que han de fer els tècnics de Im3 és una valoració tècnica i econòmica de la instal·lació del punt de
recàrrega amb les condicions proposades. S’assigna un tècnic, i entre un i dos dies naturals després
d’haver rebut la sol·licitud de valoració, haurà de contactar amb el partner i haurà de fer una visita a
l’emplaçament per obtenir les dades corresponents referents als treballs i obres que s’hi hauran de dur
a terme, com per exemple, si hi ha suficient espai com per situar-hi les dues places d’aparcament amb
les pertinents dimensions, mesurament de distàncies entre l’armari de subministrament elèctric i el
punt de recàrrega, si hi ha enllumenat o s’hauria d’instal·lar, o la realització de fotografies de zones
afectades o singularitats que s’hi detectin.
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Un cop obtingudes les dades, s’emmagatzemen a la carpeta del projecte, i en un període de tres dies
naturals, el mateix tècnic que ha fet la visita (o bé el que la Project Manager assigni) s’encarrega de
realitzar un informe previ on s’hi inclogui una petita memòria amb l’explicació del que s’ha de realitzar,
fotografies de l’emplaçament i dels llocs on es pretenen dur a terme aquestes tasques, un croquis amb
el recorregut de la instal·lació i els elements a instal·lar, i una valoració econòmica de la intervenció. El
propi tècnic s’encarrega d’enviar l’informe a Endesa Energia per tal que aquests valorin si s’escau o no
realitzar la instal·lació del punt de recàrrega i aquests ho comuniquin al partner i en rebin el seu vist i
plau. Si la valoració és positiva, es procedeix a les següents fases (Redacció de la memòria tècniceconòmica del projecte i Permitting), les quals es duen a terme de manera simultània, en canvi, si la
valoració és negativa, es finalitza el projecte.
A continuació, es mostra la Taula 3, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació de la fase 2.

LLIURAMENTS
- Obrir tasca al FEINES (Visita +
estudi previ).
- Visita a l’emplaçament, presa
de dades i compartir-les a la
carpeta corresponent.
- Realització d’un informe previ
de valoració.
- Enviar informe previ a Endesa
Energia.

RESTRICCIONS
-Termini de 2 dies naturals per
fer la visita a l’emplaçament i
prendre les dades.
- Termini de 3 dies naturals per
fer i enviar l’informe previ a
Endesa Energia.
- L’informe previ ha d’incloure:
Descripció/Memòria, valoració
econòmica, fotografies i croquis
de la instal·lació.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
- Les dades preses en la
visita són les adequades i
s’han pres correctament.
- L’informe previ inclou tota
la informació i els continguts
que es demanen.
- El partner accepta les
obres que s’han de realitzar
per fer la instal·lació.

- Finalitzar tasca al FEINES.

Taula 3. Lliuraments, restriccions i criteris d'acceptació de la FASE 2.
Font: Elaboració pròpia.

FASE 3. Redacció de la memòria tècnic-econòmica del projecte
A partir de la informació obtinguda a través de la visita a l’emplaçament i la realització de l’informe
previ, es procedeix a la redacció de la memòria tècnic-econòmica del projecte referent a la intervenció
a realitzar (instal·lació del punt de recàrrega). La Project Manager obre una nova tasca al FEINES
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referent a la redacció del projecte, i a partir d’aleshores aquest s’ha de dur a terme en un termini de 5
dies naturals.
A partir de plantilles creades mitjançant altres projectes d’altres punts de recàrrega realitzats
anteriorment, el tècnic que la Project Manager assigna, s’encarrega de redactar el projecte on hi
inclogui: una memòria tècnica i detallada on es descrigui tot allò que es durà a terme, els càlculs
pertinents justificatius de la instal·lació, un pressupost que inclogui la valoració econòmica de la
intervenció, així com els treballs d’enginyeria, i els plànols detallats de la instal·lació a realitzar.
Un cop acabat s’ha d’enviar a Endesa Energia per tal que en confirmin l’acceptació tant per part seva
com per part del propietari del terreny on es desenvoluparà la instal·lació.
A continuació, es mostra la Taula 4, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació d’aquesta fase 3.

LLIURAMENTS
- Obrir tasca al FEINES
(Projecte PdR).

RESTRICCIONS
- Termini de 5 dies naturals per fer
i enviar el projecte complet a
Endesa Energia.

- Redacció de la memòria
tècnic-econòmica del
projecte.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
- El projecte inclou tota la
informació i continguts que
es demana.
- Endesa Energia accepta el
projecte.

- Enviar el projecte a Endesa
Energia.

- El partner accepta el
projecte.

- Finalitzar la tasca al FEINES.

Taula 4. Lliuraments, restriccions i criteria d'acceptació de la FASE 3.
Font: Elaboració pròpia.

FASE 4. Permitting
Al mateix temps que la Project Manager obre la tasca de la redacció del projecte al FEIENS, també obre
la referent al tràmits burocràtics del projecte (anomenat permitting). Aquesta és una gestió que ha de
dur a terme ella. És responsabilitat seva sol·licitar, gestionar i obtenir la llicència d’obres necessària per
la realització dels treballs de la instal·lació del punt de recàrrega a l’emplaçament que s’ha determinat,
així com el document acreditatiu per poder pagar les taxes corresponents per part dels Ajuntaments
dels pobles pertinents. També s’haurà de realitzar qualsevol altre tràmit que sigui necessari per tal
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d’obtenir totes les llicències oportunes prèvies a la intervenció, i en conseqüència s’haurà de redactar
instàncies tipo per cada un dels organismes afectats.
A part de sol·licitar els permisos també s’encarrega de realitzar-ne un seguiment, i insistir per tal que
aquests no quedin estancats i s’allargui molt el termini abans no es pugui començar amb la realització
de l’obra. Aquesta gestió no s’hauria d’allargar més de 1 mes.
A continuació, es mostra la Taula 5, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació de la fase 4, fase del Permitting.

LLIURAMENTS
- Obrir tasca al FEINES
(permitting).

RESTRICCIONS

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

- Termini màxim de 1 mes per
aconseguir els permisos
corresponents.

- Acceptació i obtenció dels
permisos i llicències.

- Sol·licitar llicència d’obres
als Ajuntaments.

- Obtenció del document
acreditatiu per pagar les

- Redacció d’instàncies
d’organismes afectats.

taxes corresponents.

- Pagar les taxes
corresponents.
- Finalitzar la tasca al FEINES.
Taula 5. Lliuraments, restriccions i criteris d'acceptació de la FASE 4.
Font: Elaboració pròpia.

.

FASE 5. Direcció de la realització de l’obra
Amb els permisos obtinguts i la validació del projecte entregat, igual que en la resta de fases anteriors,
la Project Manager obre una nova tasca al FEINES referent a la direcció de l’obra de la instal·lació del
punt de recàrrega.
Des d’Endesa Energia s’envia una convocatòria per començar la direcció d’obra, i aleshores la Project
Manager assigna un tècnic (en funció d’on es troba la localització on s’ha de realitzar la instal·lació) que
serà l’encarregat de la direcció d’obra. Es fa una primera visita a l’emplaçament, on també hi assisteixen
el contractista encarregat de realitzar la obra i un coordinador de seguretat i salut. S’analitza que no hi
ha cap canvi en relació al que s’ha establert al projecte i se’n deixa constància a l’acta de replanteig de
l’obra, la qual serà signada pels tres integrants a la visita i enviada a Endesa Energia.
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Un cop per setmana el tècnic ha d’actualitzar en quin estat es troba l’obra a l’acta de visita de l’obra, ja
sigui mitjançant un reportatge fotogràfic rebut per part del contractista, o bé, fent una visita presencial,
i verificar que s’està complint amb tot el que s’indica en el projecte.
Quan s’hagin finalitzat les obres i realitzat la instal·lació, s’insta a l’OCA (Organisme de Control
Autoritzat) per tal que facin la inspecció corresponent i si s’aprova, el tècnic assignat a la direcció d’obra
informa a la Project Manager de la correcta finalització, i aquesta procedeix a signar el CFO (Certificat
Final d’Obra) per tal de finalitzar-la de manera oficial i enviar-lo a Endesa Energia.
Tota aquesta fase s’hauria de completar en un període aproximat de 20 dies naturals.
A continuació, es mostra la Taula 6, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació d’aquesta fase 5.

LLIURAMENTS
- Obrir tasca al FEINES
(Direcció d’obra PdR).

RESTRICCIONS
- Termini d’aproximadament
20 dies naturals per realitzar
la instal·lació.

- Visita a l’emplaçament i
signatura de l’acta de
replanteig.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
- En la visita a l’emplaçament, es
verifica que el que s’inclou al
projecte s’escau amb el que s’ha
de realitzar a l’obra.
- Durant el seguiment de l’obra

- Enviar acta de replanteig a
Endesa Energia.

es verifica que s’està complint el
que s’ha establert al projecte.

- Acta de seguiment d’obra
- Validació de la instal·lació per

- Signar i enviar CFO a Endesa
Energia.

part de l’OCA.

- Finalitzar la tasca al FEINES.
Taula 6. Lliuraments, restriccions i criteris d'acceptació de la FASE 5.
Font: Elaboració pròpia.

FASE 6. Tancament del projecte
Amb la signatura del CFO es procedeix a la fase final del projecte, la del seu tancament. En aquesta fase
la Project Manager s’encarrega de comprovar que s’han realitzat correctament totes les fases anteriors
del projecte, i s’han finalitzat l’estat de totes les tasques obertes al FEINES referent a aquell punt de
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recàrrega. Juntament amb els tècnics que han participat en el projecte s’omple el document referent
a les lliçons apreses, i per últim, s’afegeix tota la informació que pugui ser d’utilitat per altres projectes
a la carpeta de sistema de gestió del coneixement. Aquesta fase final del projecte s’ha de dur a terme
en un dia.
A continuació, es mostra la Taula 7, on es representen els lliuraments, les restriccions i els criteris
d’acceptació de la última fase 6.

LLIURAMENTS
- Document de lliçons
apreses.

RESTRICCIONS
- Termini de 1 dia per realitzar
el tancament del projecte.

- Afegir informació rellevant i
d’utilitat per a altres projectes
a la carpeta del sistema de
gestió del coneixement.

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
- Totes les fases anteriors del
projecte s’han completat amb
èxit.
- Totes les tasques del FEINES
han estat finalitzades.

Taula 7. Lliuraments, restriccions i criteris d'acceptació de la FASE 6.
Font: Elaboració pròpia.

A continuació també es mostra un altre document elaborat per a l’empresa on s’hi defineix l’abast i el
cicle de vida del projecte de manera esquemàtica. Es tracta d’una taula-resum del cicle de vida i l’abast
del projecte, i es mostra representada a la Taula 8.
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1.- PETICIÓ DE NNSS

SOL·LICITUD DE PETICIÓ DE NNSS:
-

SOL·LICITUD ONLINE:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

CARTA AUTORIZACIÓ DEL PROMOTOR

PLÀNOL UBICACIÓ CGP

REFERÈNCIA CATASTRAL

TERMINI:
-1 DIA LABORAL
ENTREGA A ENEL X NUM. EXP.
SEGUIMIENT CONTESTACIÓ:
-

MAX. 3 SETMANES

SEGUIMIENT DE PETICIÓ DE NNSS:
-

CONDIC. TÉCNICO-ECONÓMICAS)

Departament: PDR

Ref : Nº Exp. ENEL X

Subtipus: SOLICITUD KW

Termini: Simple

Persona Contacte: TÈCNIC EDE

Usuari : TÈCNIC IM3

-NORMALS: 5 DIES NATURALS

PROJECTE:
-

AMB LA INFORMACIÓ PRÈVIA, REDACCIÓ DEL PROJECTE
UTILITZANT PROJECTE TIPUS

-SINGULARS: 15 DIES NATURALS

ENTREGA DEL PROJECTE PER LA
CONFORMITAT I ACEPTACIÓ PER PART
DE ENDESA I PARTNER

5.- DIRECCIÓ DE L’OBRA
SEGUIMIENT

SEVA CONFORMITAT

4.-PERMITTING

IM3-informe previo
via cornelli .pdf

OBERTURA DE TREBALL AL FEINES: (Segons codificació indicada)
Departament: PDR

Ref : VISITA

Subtipus: INFORME INTERVENCIÓN

Termini: SIMPLE / SINGULAR

Presona Contacte: TÈCNIC EDE

Usuari : TÈCNIC IM3

TRÀMITS
ELABORACIÓ D’INSTÀNCIES PER OBTENIR AUTORITZACIONS:

AUTORITZACIONS

-

REDACCIÓ D’INSTÀNCIAS TIPUS PER CADA UN DELS
ORGANISMES AFECTATS.

(SEGONS ORGANISME AFECTAT)
OBERTURA DE TREBALL AL FEINES: (Segons codificació indicada)
Departament: PDR

Ref : PROJECTE

Subtipus: Projecte BT

Termini: SIMPLE / SINGULAR

Presona Contacte: TÈCNIC EDE

Usuari : TÈCNIC IM3

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

Departament: PDR

Ref : TRÀMITS

Subtipus: Ajuntament

Termini: 1 mes Aprox.

Presona Contacte: TÈCNIC EDE

Usuari : TÈCNIC IM3

6.- TANCAMENT DEL PROJECTE

SEGUIMIENT OBRA:
-

OBERTURA DE TREBALL AL FEINES: (Segons codificació indicada)

OBTENCIÓ AUTORITZACIONS PER A

REALITZACIÓ DE VISITA
REALITZACIÓ DE DIRECCIÓ D’OBRA
VERIFICACIÓ

SEGUIMIENT OBRA:

TERMINI:
-1 DIA LABORAL

OBERTURA DE TREBALL AL FEINES: (Segons codificació indicada)

FINALITZACIÓ OBRA

REALITZACIÓ DE VISITA SOBRE TERRENY PER A PRENDRE DADES.
REALITZACIÓ D’INFORME TÈCNIC DE L’ACTUACIÓ:

MEMÒRIA

FOTOS

OBTENCIÓ DE SEREIS AFECTATS A LA ZONA

PLÀNOLS DE LES ACTUACIONES ( PDF Y DWG)

MEDICIÓ D’OBRES A EXECUTAR

VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA INTERVENCIÓ, INCLUINT
TREBALLS D’ENGINYERIA

ENTREGA DE L’INFORME PRÈVI PER LA

SEGUIMIENT

( O ACORD)

-

ARXIUS BASE I INFORME EJEMPLO:

3.-REDACCIÓ PROJECTE
TERMINI:

INFORME PRÈVI:

TERMINI:
-NORMALS: 5 DIES NATURALS
-SINGULARS: 15 DIES NATURALS
(O ACORD)

REALITZACIÓ D’INTERACCIONS AL SAT VIA MAIL.
TRUCADES TELEFÒNIQUES i/o CONCERTAR CITA TÈCNIC EDE.

OBERTURA DE TREBALL AL FEINES: (Segons codificació indicada)

ENTREGA DOC REBUDA (CARTA

2.-VALORACIÓ INTERVENCIÓ

Departament: PDR

Ref : DO

Subtipus: Direcció d’obra

Termini: 20 dies Aprox.

Presona Contacte: TÈCNIC EDE

Usuari : TÈCNIC IM3

FINALITZACIÓ DEL PROJECTE

Taula 8. Taula-Resum de les Fases del Cicle de Vida del Projecte. Font: Elaboració pròpia.
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8.2. Estructura de desglossament de treballs (EDT)
Un cop definits el cicle de vida i l’abast del projecte, s’ha procedit a desenvolupar-ne l’estructura de
desglossament de treballs (EDT o WBS en Anglès). En aquest cas, succeeix el mateix que el que passava
amb el cicle de vida i l’abast del projecte, a l’empresa es tenia el coneixement de quins eren els treballs
i lliuraments que s’havien de dur a terme per complir amb els objectius del projecte, però no ho tenien
documentat a enlloc.
Es va considerar que el document referent a l’EDT era una peça clau pel projecte, ja que en permet
identificar de forma molt clara i jeràrquica, quins són els treballs i lliuraments que s’han realitzar.
D’aquesta manera queden establertes d’una manera més concisa i visual les fites que s’han de dur a
terme. Permet dividir el treball necessari per realitzar els lliuraments del projecte en paquets de treball,
establint aquests treballs per nivells per tal de poder obtenir una major eficàcia en la seva gestió i
l’execució. Transmet una idea global de tota la feina que s’ha de fer, i pot servir per planificar millor els
recursos que es necessitaran, així com tenir una primera idea del temps i el cost que aquest poden
comportar.
Cal que sigui estricte i acurada, ja que tot allò que no estigui inclòs a l’EDT implica que no està inclòs
tampoc al projecte, i que per tant no es durà a terme. Per aquesta raó és de vital importància identificar
i analitzar prèviament l’abast del projecte i els lliuraments requerits amb cura. El document de l’EDT
també pot servir com a base pel seguiment i control del projecte, ja que un cop s’hagi iniciat, permet
anar controlant i verificant que els treballs i lliuraments planificats per fer, s’estan executant
correctament.
Per desenvolupar aquest document, el que s’ha fet ha estat identificar i analitzar els lliuraments, així
com tot el treball que hi està relacionat aprofitant la feina feta a l’apartat anterior, referent a la
definició del cicle de vida i l’abast del projecte. Un cop identificats aquests aspectes, s’han estructurat,
i organitzat a la EDT.
Hi ha diferents maneres de representar-la, i el que s’ha decidit ha estat fer-ho utilitzant les fases del
cicle de vida com a nivell superior, i anar desglossant el treball i lliuraments pertinents en nivells
inferiors. S’ha decidit així ja que es considera que és la opció que permet identificar i estructurar d’una
manera més clara i entenedora els treballs que s’han de realitzar als projectes de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics.
A continuació es mostra el Gràfic 5, on s’hi representa l’EDT dels projectes de PdR.
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Gràfic 5. Estructura de desglossament de treballs. Font: Elaboració pròpia
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8.3. Gestió del temps
Un dels principals factors de fracàs d’un projecte és la mala gestió del temps i la planificació inadequada
d’aquest. Al no tenir la certesa absoluta d’allò que passarà en un futur, molts projectes no compleixen
amb els terminis i períodes de temps establerts inicialment degut als diferents problemes, incidències
i imprevistos que puguin sorgir durant el seu transcurs, que provoquen canvis, riscs i desviacions del
pla inicialment establert.
Segons la Guia del PMBOK, els principals processos requerits per administrar la finalització del projecte
a temps són la planificació de la gestió del cronograma, la definició, seqüenciació i estimació de duració
d’activitats, estimació de recursos, i el desenvolupament i control del cronograma.
Pel que fa a l’empresa, gràcies a l’experiència dels tècnics en els projectes de PdR, es tenia consciència
de quines eren les activitats que es duien a terme, la seqüenciació d’aquestes, així com també els
terminis i les restriccions de temps pels lliuraments i les tasques de cada fase del projecte. Però de tots
els processos que estableix la Guia del PMBOK que són requerits per la finalització del projecte a temps,
cap estava documentat.
A l’adonar-me d’aquests fets, es va procedir a documentar alguns d’aquests processos, i per petició de
la Project Manager, els que es van elaborar van ser: la definició i seqüenciació de les activitats,
l’estimació de la duració d’aquestes (així com la del projecte en general), i el desenvolupament del
cronograma.

8.3.1.

Definició d’activitats

Un cop creada l’EDT i definit el treball i els lliuraments necessaris per complir amb els objectius del
projecte, el primer pas per dur a terme la gestió del temps del projecte és el de definir-ne les activitats.
Aquest és el procés pel qual s’identifiquen i es documenten les accions específiques que s’han de dur
a terme per elaborar els lliuraments del projecte. Es descomponen els paquets de treball definits a
l’EDT en el que són les activitats del cronograma del projecte. Aquestes activitats representen l’esforç
necessari per completar cada paquet de treball.
A continuació a la taula 9 es mostra la llista on s’hi defineixen les diferents activitats del projecte
referents a cada paquet de treball definit anteriorment a l’EDT. A cada paquet de treball se li ha assignat
un número referent al nivell de l’EDT, mentre que les activitats s’han definit amb lletres.
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LLISTA D’ACTIVITATS DEL PROJECTE
ID

TASQUES I ACTIVITATS

1

PETICIÓ NNSS

1.1
A
B

Tasca FEINES: Petició NNSS
Obertura de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS
Tancament de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS

1.2

Sol·licitud NNSS

C

Sol·licitar petició de NNSS

D

Seguiment de l’estat de la sol·licitud + rebre carta condicions tècnic econòmiques

1.2.2
E

Número d’expedient
Enviar número d’expedient a Endesa Energia

1.2.3

Carta de condicions tècnic-econòmiques

F

Enviar carta de condicions tècnic-econòmiques a Endesa Energia

2

VALORACIÓ INTERVENCIÓ

2.1

Tasca FEINES: Visita + Informe Previ
Obertura de tasca al FEINES referent a la visita a l’emplaçament i la realització de
l’estudi previ
Tancament de tasca al FEINES referent a la visita a l’emplaçament i la realització de
l’estudi previ

G
H
2.2
I

Visita Emplaçament
Visita a l’emplaçament on es vol instal·lar el PdR + Obtenció de dades

2.3

Informe Previ

J

Elaboració de l’informe previ (Fitxa, Croquis, Pressupost)

K

Enviar l’informe previ a Endesa Energia

L

Acceptació de l’informe previ

3

REDACCIÓ MEMÒRIA PROJECTE

3.1

Tasca FEINES: Projecte

M

Obertura de tasca al FEINES referent a la redacció del projecte

N

Tancament de tasca al FEINES referent a la redacció del projecte

3.2

Memòria Projecte

O

Elaboració de la memòria del projecte (Redacció, Càlculs, Plànols, Pressupost)

P

Enviar la memòria del projecte a Endesa Energia

Q

Acceptació de la memòria del projecte

4

PERMITTING

4.1
R

Tasca FEINES: Permitting
Obertura de tasca al FEINES referent al permitting
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S
4.2
T
4.2.1
U
4.2.2
V
4.2.3
W
5
5.1

Tancament de tasca al FEINES referent al permitting
Llicències
Sol·licitar les llicències d’obra i autoritzacions necessàries per realitzar l’obra +
seguiment fins l’obtenció de cada una
Llicència d’obra
Enviar les llicències d’obra a contractistes i Endesa Energia
Autoritzacions
Enviar les autoritzacions d’organismes afectats a contractistes i Endesa Energia
Document taxes
Signatura i enviament del document acreditatiu per pagar les taxes del projecte a
Endesa Energia
DIRECCIÓ D’OBRA
Tasca FEINES: Direcció d’obra

X

Obertura de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del projecte

Y

Tancament de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del projecte

5.2

5.4

Visita a l’emplaçament
Visita a l’emplaçament per formalitzar l’inici de les obres + Elaboració i signatura de
l’acta de replanteig del projecte
Seguiment
Seguiment de l’estat de les obres del projecte fins a la seva finalització + Elaboració
de l’acta de seguiment de les obres
OCA

BB

Validació de la instal·lació per part de l’OCA

5.5

CFO

CC

Elaboració i signatura del Certificat Final d’Obra

DD

Enviar CFO a Endesa Energia

6

TANCAMENT DEL PROJECTE

Z
5.3
AA

6.1

Documentació

EE

6.2

Documentació de les lliçons apreses del projecte
Afegir informació rellevant per a altres projectes a la carpeta del sistema de gestió
del coneixement
Comprovació

GG

Comprovació que totes les tasques del projecte han estat finalitzades al FEINES

FF

Taula 9. Llista d'activitats del projecte.
Font: Elaboració pròpia.
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8.3.2.

Seqüenciació i estimació de la duració de les activitats

El que es pretén aconseguir amb la seqüenciació de les activitats és identificar i documentar les
relacions entre les activitats del projecte. Es tracta de definir una seqüència lògica de treball per tal
d’obtenir la màxima eficiència tenint en compte totes les restriccions del projecte, i establir i organitzar
l’ordre amb el qual s’han de realitzar les activitats. Exceptuant la primera i l’última, la resta d’activitats
en tenen com a mínim una de predecessora i una de successora. Per dur a terme la seqüenciació de
les activitats s’ha partit de l’abast i el cicle de vida del projecte, i de la pròpia experiència com a tècnic
en la realització d’aquest tipus de projectes.
Pel que fa a l’estimació de la duració de les activitats, del que es tracta és d’estimar el temps necessari
per finalitzar cada una de les activitats del projecte partint dels recursos disponibles dels que es
disposa. La tècnica que s’ha utilitzat per estimar la duració de les activitats és la de l’estimació
analògica, basada en utilitzar paràmetres d’altres projectes similars com a base per a l’estimació. S’ha
estimat la duració de cada activitat en valor tant de dies com d’hores, establint que un dia laboral és
una jornada de 8 hores.
A continuació, a la Taula 10 es mostra la llista de les activitats del projecte amb el codi identificador
corresponent, les activitats predecessores de cada una, i l’estimació de la duració pertinent.

ID

ACTIVITATS

ACTIVITATS
PREDECESSORES

ESTIMACIÓ
DURACIÓ

A

Obertura de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS

-

0 dies – 1 h

B

Tancament de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS

F

0 dies – 1 h

C

Sol·licitar petició de NNSS

A

0 dies – 1 h

D

Seguiment de l’estat de la sol·licitud + rebre carta condicions
tècnic econòmiques

C

10 dies – 80 h

E

Enviar número d’expedient a Endesa Energia

C

0 dies – 1 h

E, D

0 dies – 1 h

B

0 dies – 1 h

L

0 dies – 1 h

G

1 dia – 8 h

F
G
H
I

Enviar carta de condicions tècnic-econòmiques a Endesa
Energia
Obertura de tasca al FEINES referent a la visita a
l’emplaçament i la realització de l’estudi previ
Tancament de tasca al FEINES referent a la visita a
l’emplaçament i la realització de l’estudi previ
Visita a l’emplaçament on es vol instal·lar el PdR + Obtenció
de dades

J

Elaboració de l’informe previ (Fitxa, Croquis, Pressupost)

I

2 dies – 16 h

K

Enviar l’informe previ a Endesa Energia

J

0 dies – 1 h

86

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

L
M
N
O

Acceptació de l’informe previ
Obertura de tasca al FEINES referent a la redacció del
projecte
Tancament de tasca al FEINES referent a la redacció del
projecte
Elaboració de la memòria del projecte (Redacció, Càlculs,
Plànols, Pressupost)

K

7 dies – 56 h

H

0 dies – 1 h

Q

0 dies – 1 h

M

3 dies – 24 h

P

Enviar la memòria del projecte a Endesa Energia

O

0 dies – 1 h

Q

Acceptació de la memòria del projecte

P

5 dies – 40 h

R

Obertura de tasca al FEINES referent al permitting

H

0 dies – 1 h

S

Tancament de tasca al FEINES referent al permitting

U, V, W

0 dies – 1 h

T

Sol·licitar les llicències d’obra i autoritzacions necessàries per
realitzar l’obra + seguiment fins l’obtenció de cada una

R

15 dies – 120 h

U

Enviar les llicències d’obra a contractistes i Endesa Energia

T

0 dies – 1 h

T

0 dies – 1 h

T

0 dies – 1 h

N, S

0 dies – 1 h

DD

0 dies – 1 h

X

1 dia – 8 h

Z

20 dies – 160 h

V
W
X
Y
Z
AA

Enviar les autoritzacions d’organismes afectats a
contractistes i Endesa Energia
Signatura i enviament del document acreditatiu per pagar les
taxes del projecte a Endesa Energia
Obertura de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del
projecte
Tancament de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del
projecte
Visita a l’emplaçament per formalitzar l’inici de les obres +
Elaboració i signatura de l’acta de replanteig del projecte
Seguiment de l’estat de les obres del projecte fins a la seva
finalització + Elaboració de l’acta de seguiment de les obres

BB

Validació de la instal·lació per part de l’OCA

AA

1 dia – 8 h

CC

Elaboració i signatura del Certificat Final d’Obra

BB

1 dia – 8 h

DD

Enviar CFO a Endesa Energia

CC

0 dies – 1 h

EE

Documentació de les lliçons apreses del projecte

Y

1 dia – 8 h

Y

0 dies – 2 h

EE, FF

0 dies – 1 h

FF
GG

Afegir informació rellevant per a altres projectes a la carpeta
del sistema de gestió del coneixement
Comprovació que totes les tasques del projecte han estat
finalitzades al FEINES

Taula 10. Seqüència de les activitats del projecte – Estimació de la duració de les activitats.
Font: Elaboració pròpia
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Un cop definides la seqüència i l’estimació de la duració de les pertinents activitats, s’ha elaborat un
diagrama de xarxa del cronograma a partir del mètode de diagramació per precedència. Es tracta d’una
eina de programació on les activitats estan representades a partir de nodes, i es vinculen gràficament
a partir de fletxes mitjançant una o més relacions lògiques per indicar la seqüència en que han de ser
executades. D’aquesta manera la seqüenciació i la duració de les activitats queden representades
d’una manera gràfica i visual.
A partir del diagrama de xarxa del cronograma es pot determinar quina serà la duració del projecte, les
dates (hores) mínimes i màximes d’inici de cada activitat per tal de no retardar el projecte, i definir
quines són les activitats que formen el camí crític del projecte. Aquest camí és el més llarg del diagrama,
on s’estableix el mínim temps que es necessita per poder completar el projecte. Mostra on concentrar
els esforços de la gestió, ja que permet identificar les activitats crítiques, és a dir, aquelles que
condicionen la duració del projecte. Són aquelles activitats que no disposen de marge i que no es poden
retardar ja que sinó, afectaran la duració del projecte. El marge de cada activitat es determina a partir
de la diferència entre la data (hora) màxima d’inici i la data (hora) mínima d’inici d’aquella activitat.
Per tal de comprendre la representació del diagrama de xarxa del cronograma, s’adjunta la il·lustració
22 on es mostra de manera esquemàtica el significat de cada un dels aspectes que hi apareixen.

Il·lustració 22. Llegenda del diagrama de xarxa del cronograma. Font: Elaboració pròpia

A continuació, a la il·lustració 23 es mostra el diagrama de xarxa del cronograma pels projectes de
punts de recàrrega.
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Il·lustració 23. Diagrama de xarxa del cronograma.
Font: Elaboració pròpia
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Tal i com es pot observar al diagrama de xarxa del cronograma, segons la seqüenciació i l’estimació de
la duració de les activitats establertes, la duració total del projecte seria de 486 hores. Establint que un
dia laboral equival a 8 hores de treball, la duració del projecte seria d’ 61 dies, i si establim que un mes
equival a 20 dies laborals, la duració total del projecte seria de 3 mesos.
Les activitats que formarien el camí crític del projecte es mostren a la Taula 11.
ID

ACTIVITATS CRÍTIQUES

A

Obertura de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS

B
C
D
F

I
J
K

Tancament de tasca al FEINES referent a la petició de NNSS
Sol·licitar petició de NNSS
Seguiment de l’estat de la sol·licitud + rebre carta condicions tècnic econòmiques
Enviar carta de condicions tècnic-econòmiques a Endesa Energia
Obertura de tasca al FEINES referent a la visita a l’emplaçament i la realització de
l’estudi previ
Tancament de tasca al FEINES referent a la visita a l’emplaçament i la realització
de l’estudi previ
Visita a l’emplaçament on es vol instal·lar el PdR + Obtenció de dades
Elaboració de l’informe previ (Fitxa, Croquis, Pressupost)
Enviar l’informe previ a Endesa Energia

L

Acceptació de l’informe previ

R
S

Obertura de tasca al FEINES referent al permitting
Tancament de tasca al FEINES referent al permitting
Sol·licitar les llicències d’obra i autoritzacions necessàries per realitzar l’obra +
seguiment fins l’obtenció de cada una

G
H

T
U

Enviar les llicències d’obra a contractistes i Endesa Energia

V

Enviar les autoritzacions d’organismes afectats a contractistes i Endesa Energia

W
X
Y
Z
AA
BB
CC
DD
EE
GG

Signatura i enviament del document acreditatiu per pagar les taxes del projecte a
Endesa Energia
Obertura de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del projecte
Tancament de tasca al FEINES referent a la direcció d’obra del projecte
Visita a l’emplaçament per formalitzar l’inici de les obres + Elaboració i signatura
de l’acta de replanteig del projecte
Seguiment de l’estat de les obres del projecte fins a la seva finalització +
Elaboració de l’acta de seguiment de les obres
Validació de la instal·lació per part de l’OCA
Elaboració i signatura del Certificat Final d’Obra
Enviar CFO a Endesa Energia
Documentació de les lliçons apreses del projecte
Comprovació que totes les tasques del projecte han estat finalitzades al FEINES

Taula 11. Activitats crítiques del projecte. Font: Elaboració pròpia
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8.3.3.

Cronograma mitjançant Microsoft Project

Il·lustració 24. Cronograma del projecte. Font: Elaboració pròpia
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8.4. Gestió de riscos
Un projecte que no tingui riscos associats no és un projecte real. En tot projecte hi ha factors interns i
externs que generen incertesa, i l’efecte d’aquesta és el risc, el qual es pot definir com tots aquells
factors que poden interferir en la finalització exitosa del projecte. No es pot saber allò que passarà en
un futur, per tant, en tot projecte sempre hi ha haurà una incertesa constant i conseqüentment un risc
associat. El que si que es pot fer és preveure les situacions que podrien comportar riscos determinats,
i d’això és el que tracta la gestió de riscos d’un projecte.
La gestió de riscos es du a terme durant la planificació del projecte, però aquests també han de ser
controlats i gestionats a mesura que el projecte avança amb la finalitat d’assegurar que el
desenvolupament d’aquest va pel bon camí i es pot fer front als possibles nous riscos emergents.
Quan no es planifiquen ni controlen els riscos el més probable és que el projecte es desviï del pla
establert i no s’aconsegueixin els objectius definits. Per això és tan important planificar correctament
aquesta gestió, ja que, l’efectivitat de la gestió dels riscos esta directament relacionada amb l’èxit del
projecte. A partir de la gestió de riscos, es guanya la possibilitat de preveure i fer front a possibles
situacions que si no s’haguessin analitzat abans, podrien propiciar el fracàs del projecte ja que al
moment que succeïssin potser ja no hi hauria temps per la reacció.
A l’identificar que la gestió dels riscos del projecte era un dels aspectes més importants a tenir en
compte per a qualsevol projecte, i al veure que a al departament referent als projectes de punts de
recàrrega de vehicles elèctrics ningú no n’havia desenvolupat mai res al respecte, es va procedir a
elaborar un pla de gestió de riscs. Aquest està format per una primera identificació de quins són els
possibles riscs que poden succeir al llarg del cicle de vida dels projectes, una estructuració d’aquests
mitjançant una estructura de desglossament de riscs (EDR) per tal que quedin agrupats per categories
i sigui una forma atractiva i visual de comprendre’ls. Seguidament se n’ha fet un anàlisi qualitatiu on se
n’ha definit la probabilitat que aquests succeeixin, així com l’impacte que tindrien en el projecte en cas
de produir-se, obtenint així un valor qualitatiu del risc. Per últim, per mitjà d’una planificació de
resposta, es relaciona el risc identificat amb la resposta que s’hauria de tenir en cas que es produís.
En els apartats següents es mostra aquest pla de riscs comentat.

8.4.1.

Identificació de Riscos

Es tracta del procés mitjançant el qual s’identifiquen els possibles riscos individuals que puguin
aparèixer al llarg del cicle de vida del projecte, així com les fonts de risc d’aquests per tal que pugui

92

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

estar documentat reunint informació per tal que l’equip del projecte pugui respondre adequadament
als riscos identificats en cas que succeeixin.
A continuació es mostraran els possibles riscos que s’han identificat que podrien succeir i afectar en el
cas dels projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Per dur a terme aquesta identificació,
primerament s’han identificat de forma individual, i posteriorment s’han agrupat en el que s’han
anomenat categories de riscos, o el que seria el mateix, la seva font, en funció d’allò pel qual poden ser
causats.
RISCOS DEGUTS A UNA FORÇA MAJOR
Es tracta d’aquell conjunt de riscos que es podrien produir en cas que s’esdevinguessin successos
deguts a una força major, com podrien ser catàstrofes naturals, condicions meteorològiques molt
adverses, o un cas poc comú fins al moment, però de plena actualitat, pandèmies. Aquests exemples
podrien provocar que sigui inviable dur a terme els treballs pertinents. Els riscos referents als projectes
de punts de recàrrega identificats per aquesta categoria són els següents:
-

Impossibilitat de fer una visita prèvia a l’emplaçament: Al no poder accedir a l’emplaçament
on s’hauria d’executar el projecte, no se’n permet obtenir les dades corresponents per
elaborar el pertinent informe previ de valoració.

-

Impossibilitat de realitzar els treballs d’obra: Si no es poden realitzar les obres referents a la
instal·lació del projecte, aquest queda aturat i no es podrà complir amb els requisits establerts
referents als terminis.

-

Aturada dels treballs d’obra: Si l’obra referent a la instal·lació queda aturada abans de ser
completada del tot, pot comportar perill per a la ciutadania i deterioraments en els treballs
realitzats fins al moment.

-

Impossibilitat d’accés l’oficina: Si no es pot accedir a l’oficina, pot ser que els treballadors
puguin fer la feina des de casa seva, però és altament probable que no disposin dels mateixos
recursos, com ara els mitjans informàtics necessaris i provoqui un devalua en la qualitat i
l’abast del treball.

RISCOS RELACIONATS AMB L’INCOMPLIMENT DE TERMINIS DEL PROJECTE
En aquesta categoria s’hi inclouen els riscos deguts a l’incompliment de qualsevol dels terminis
establerts pels lliuraments, tasques o fites pertinents corresponents a cada una de les fases del cicle
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de vida del projecte. L’incompliment dels terminis establerts a l’inici del projecte entre el client i
l’empresa executora del projecte pot provocar un gran descontentament per part del client, pèrdua de
confiança, així com també un possible augment dels costos del projecte. Els riscos definits per aquesta
categoria són els següents:
-

Incompliment de termini referent a la petició de NNSS: La sol·licitud de nous subministraments
és un de les primeres tasques que s’han de realitzar en els projectes de punts de recàrrega.
També és una de les més senzilles, per tant, un incompliment en el termini, el client ho podria
prendre com una falta d’interès per part de l’empresa en el projecte, i conseqüentment, una
pèrdua de confiança només començar.

-

Incompliment de termini referent a l’entrega de l’informe previ: Enviar l’informe de la
valoració tècnic-econòmica fora del termini establert pot provocar retards en les fases
posteriors del projecte, així com la pèrdua de confiança per part del client.

-

Incompliment de termini referent a l’entrega de la memòria tècnic-econòmica del projecte:
No entregar la memòria tècnic-econòmica del projecte en el termini establert pot provocar
penalitzacions econòmiques, retards en les fases posteriors del projecte, i la pèrdua de
confiança total per part del client.

-

Incompliment de termini referent a al permitting: Si no es té tota la documentació necessària
referent a les llicències i autoritzacions per a l’execució del projecte, no es poden iniciar els
treballs d’obra.

-

Incompliment de termini referent a la realització de l’obra: Estar més temps del planificat i
establert realitzant els treballs d’obra pot implicar el descontentament del partner degut a la
impossibilitat per part seva de fer ús del terreny ocupat per l’obra.

RISCOS RELACIONATS AMB L’INCOMPLIMENT DE L’ABAST DEL PROJECTE
L’abast del projecte defineix tot allò que s’ha de realitzar i ha de formar part del projecte, establert
entre el client i l’empresa que l’executarà. S’hi defineixen tots els requisits que s’han de complir per tal
d’assolir els objectius i satisfer les expectatives del client, per tant, per garantir l’èxit del projecte, és de
vital importància complir amb l’abast. En aquesta categoria s’hi estableixen els possibles riscos deguts
a l’incompliment de l’abast del projecte:
-

Incompliment de l’abast referent a la petició de NNSS: L’objectiu de sol·licitar la petició de nous
subministraments és el de rebre la carta de condicions tècnic-econòmiques referents a
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l’emplaçament sol·licitat. No complir amb aquest objectiu implicaria no rebre la sol·licitud de
valoració de l’emplaçament per part del client, i per tant, no poder fer la visita prèvia a
l’emplaçament, així com tampoc elaborar-ne l’informe previ.
-

Incompliment de l’abast referent a la visita prèvia a l’emplaçament: L’objectiu de la visita
prèvia és la de prendre les dades corresponents per poder elaborar l’informe previ de valoració
tècnic-econòmica. Si aquestes dades no es prenen correctament provocarà un incompliment
en l’abast de l’informe previ.

-

Incompliment de l’abast referent a l’informe previ: L’objectiu de realitzar l’informe previ és
que tant el client com el partner prenguin consciència d’allò que s’haurà de dur a terme en el
projecte. Si l’abast de l’informe previ no és l’esperat, pot ser que tant client com partner perdin
l’interès per la realització del projecte i que no s’executi

-

Incompliment de l’abast referent a la redacció de la memòria tècnic-econòmica del projecte:
L’objectiu de la redacció de la memòria tècnic-econòmica del projecte és que tant el client com
el partner acceptin tot allò que s’ha de dur a terme i se n’executi la instal·lació. Si en el projecte
tècnic-econòmic no hi conté tot l’abast que el client havia establert, pot ser que el partner no
accepti els treballs a executar.

-

Incompliment de l’abast referent al permitting del projecte: L’objectiu de la fase del permitting
del projecte és el d’obtenir els permisos, llicències i autoritzacions administratives necessàries
per executar l’obra. Si no s’obtenen aquests documents, no es podran començar les obres.

-

Incompliment de l’abast referent a la realització de l’obra: A la memòria del projecte tècniceconòmic s’hi descriu tots aquells treballs que s’han de realitzar al llarg de l’obra del projecte.
Si aquest treballs no s’executen tal i com s’exposa, el client no acceptarà aquella instal·lació,
s’hauria de refer i això podria comportar sobre costos.

RISCOS RELACIONATS AMB L’INCOMPLIMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
Per tal d’assolit els objectius i satisfer les expectatives dels interessats envers al projecte, cal que es
realitzin tots els treballs amb la qualitat esperada. Si el projecte no disposa d’aquesta qualitat, això pot
implicar que el client perdi la confiança en l’empresa, pot provocar haver de fer sobre esforços ja que
possiblement s’hagin de repetir o modificar les feines, així com també els sobre costos associats.
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En aquesta categoria s’hi han identificat aquells possibles riscos que podrien afectar la qualitat del
projecte:
-

Personal poc qualificat: Un membre de l’equip poc capacitat per executar les feines que se li
encomanin pot provocar una disminució de la productivitat de tot l’equip així com també
augmentar-ne el risc referent a que el projecte no disposi de la qualitat requerida.

-

Errors en el contingut de la memòria tècnic-econòmica del projecte: La memòria tècniceconòmica del projecte, tal i com indica el seu nom, conté diferents aspectes tècnics, com
poden ser els càlculs elèctrics o els plànols referents a la instal·lació. Errors en aquest aspectes
poden comportar futurs errors quan s’hagin de dur a terme les obres, disminuint així la qualitat
del projecte, i augmentant-ne els costos deguts a la remodelació de tot allò que no s’havia fet
correctament.

-

Validació de l’OCA: L’OCA és l’organisme que un cop acabada la instal·lació i les obres
pertinents, en fa la inspecció i control corresponent, i si tot és correcte, la valida. Si l’OCA no
aprovés la instal·lació significaria que per alguna raó aquella instal·lació no garanteix la qualitat
esperada.

RISCOS RELACIONATS AMB L’INCOMPLIMENT DEL SEGUIMENT DE PROJECTE
Per tal de poder complir amb els terminis proposats a la planificació, així com poder garantir que tot el
que s’inclou a l’abast del projecte s’executarà amb les millors condicions és important mantenir un
seguiment i control tant del projecte en general com de les tasques i lliuraments que s’han de dur a
terme.
En aquesta categoria s’hi han agrupat aquell conjunt de riscos que podrien afectar al projecte a causa
d’un incompliment en el seu seguiment:
-

Incompliment de seguiment de l’estat de la petició de NNSS: Un cop realitzada la sol·licitud
referent a la petició de nous subministraments, cal mantenir un control i seguiment sobre en
quin estat es troba amb la finalitat d’obtenir la carta de condicions tècnic-econòmiques. Si no
es fa aquest seguiment, el que podria provocar és que la carta de condicions tècniceconòmiques no es rebi, o bé, es rebi quan ja ha passat el termini de temps establert.

-

Incompliment en el seguiment de l’estat de les sol·licituds del permitting: A la fase del
permitting el que es busca és obtenir les llicències, permisos i autoritzacions administratives
pertinents per poder començar les obres de la instal·lació, però aquestes en la majoria de casos

96

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

no s’obtenen d’un dia per l’altre. Si no es fa un seguiment de l’estat d’aquestes sol·licituds pot
ser que l’Ajuntament pertinent l’hagi deixat de banda i això provoqui que augmenti molt el
termini abans no es puguin començar a realitzar les obres.
-

Incompliment del seguiment de l’estat de les obres: Per tal que quan es realitzin les obres de
la instal·lació del punt de recàrrega es compleixin els requisits que s’havien establert al
projecte, cal que se’n faci un seguiment setmanal per comprovar-ho. Si no es fa aquest
seguiment, podria ser que els treball realitzats no fossin correctes, o fins i tot que l’obra
estigués aturada i no s’hagués comunicat.

RISCOS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE LA PROJECT MANAGER
En aquesta categoria s’hi han agrupat aquells riscos que puguin tenir a veure amb la gestió del projecte
que pugui dur a terme la Project Manager, i que no s’han contemplat en les categories anteriors:
-

Errors en l’estimació de recursos: Una de les tasques de la Project Manager és la d’estimar els
recursos necessaris per fer front a les diferents activitats del projecte. Una mala estimació, ja
sigui en excés o en dèficit, dels recursos del projecte pot implicar no poder assolir els objectius
del projecte, així com també augmentar-ne el cost.

-

Errors en la planificació del projecte: Una de les altres tasques de la Project Manager és la de
planificar totes les activitats del projecte per tal d’assolir els objectius establerts amb el client
amb el període de temps determinat. Errors en la planificació pot comportar retards en les
diferents fases del projecte i no complir amb els terminis establerts amb el client, provocant
així la seva pèrdua de confiança i augmentant el cost del projecte.

-

No identificar un stakeholder clau: Satisfer els necessitats dels interessats en el projecte,
entendre quins són els requisits i les expectatives que tenen en el projecte és un dels factors
clau per assolir l’èxit del projecte. Si per error no s’identifica algun dels stakeholders clau en el
projecte, en pot comportar el fracàs.

-

No documentar les lliçons apreses: El document de les lliçons apreses permet identificar tot
allò que s’ha fet bé en el projecte i que pugui servir com a referència de cara als pròxims, així
com també tot allò que no s’ha fet bé, aquells errors que en següents projectes no es poden
repetir. Si aquests fets no es documenten, poden passar per alt, i continuar cometent els
mateixos errors en els pròxims projectes.
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ALTRES POSSIBLES RISCOS
En aquesta categoria s’hi han inclòs aquells riscos individuals, els quals s’ha decidit no incloure’ls en
cap de les categories anteriors:
-

Absència de treballadors: Es tracta del risc associat a que els treballadors deixin de participar
en el projecte al qual estaven destinats, ja sigui perquè estan de baixa, han decidit deixar la
feina, o bé, se’ls ha destituït. Qualsevol absència o abandonament del lloc de treball de manera
no planificada pot provocar problemes organitzatius i contribuir a no assolir els requisits del
projecte per falta de recursos.

-

Vagues: Podria ser que es produïssin actes de protesta per part dels treballadors de l’empresa,
ja sigui per efecte de disconformitat amb la pròpia empresa, efectes polítics o causes socials.
Això podria provocar retards en les activitats programades o fins i tot cancel·lacions dels
projectes.

-

Incompliment de contractes: En cas que els contractes formalitzats no s’acabin complint,
implicaria la cancel·lació del projecte, així com també la possible desvinculació del client per
futurs projectes.

-

Suspensió, paràlisi o cessament del projecte: La suspensió, la paràlisi o el cessament total d’un
projecte voldria dir que aquest no s’ha finalitzat amb èxit, no s’haurien complerts els objectius
ni les expectatives del client. Això implicaria una pèrdua monetària per l’empresa.

8.4.2.

Estructura de desglossament de riscs (EDR)

L’estructura de desglossament de riscs (EDT o RBS en anglès) es tracta d’una tècnica per tal d’agrupar
els possibles riscs amb els que ens podem trobar en els projectes. Una forma comuna d’estructurar les
categories de riscs mitjançant una estructura de desglossament de riscs, la qual representa de manera
jeràrquica les possibles fonts de risc. Ajuda a l’equip del projecte a tenir en compte totes les possibles
fonts a partir de les quals poden derivar-se els riscs del projecte.
A partir dels riscos identificats mostrats en l’apartat anterior s’ha elaborat la següent EDR, estructurada
amb un primer nivell format per les categories dels riscs i un segon nivell que engloba tots els riscs
identificats.
A continuació es mostra el Gràfic 6, on s’hi representa l’estructura de desglossament de riscs dels
projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
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RISCS IDENTIFICATS

FORÇA MAJOR

INCOMPLIMENT
DE TERMINIS

INCOMPLIMENT
ABAST

INCOMPLIMENT
QUALITAT

INCOMPLIMENT
SEGUIMENT

GESTIÓ DE
PROJECTES

ALTRES
POSSIBLES RISCS

Impossibilitat
visita prèvia
emplaçament

Petició NNSS

Petició NNSS

Personal poc
qualificat

Petició NNSS

Errors estimant
recursos

Absència de
treballadors

Impossibilitat
realització
treballs d'obra

Entrega de
l'informe previ

Visita prèvia
emplaçament

Errors contingut
memòria
projecte

Sol·licituds
Permitting

Errors en la
planificació

Vagues

Aturada treballs
d'obra

Entrega
memòria
projecte

Informe previ

Validació OCA

Estat obres
instal·lació

No identificació
stakeholder clau

Incompliment
de contractes

Impossibilitat
accés oficina

Permitting

Memòria del
projecte

No documentar
lliçons apreses

Incompliment
de contractes

Realització de
l'obra

Permitting

Suspensió del
projecte

Realització de
l'obra
Gràfic 6. Estructura de desglossament de riscs. Font: Elaboració pròpia
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8.4.3.

Anàlisi qualitatiu

L’anàlisi qualitatiu dels riscos consisteix en avaluar la probabilitat que aquests succeeixin, així com
l’impacte que aquests puguin tenir en el projecte. D’aquesta manera s’estableix el valor d’aquest risc,
i és possible qualificar-lo i establir un rànquing en funció de la prioritat que se li haurà de donar a l’hora
de gestionar-lo. El valor del risc s’obté a partir del valor ponderat entre els valors associats a la
probabilitat i l’impacte.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑠𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 · 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒
Cal comentar que aquestes avaluacions són subjectives, ja que es basen en la percepció del risc per
part del responsable de la gestió de riscos. En aquest cas, per part meva.
A continuació a la Taula 12 es mostra aquest anàlisi qualitatiu dels riscos associats als projectes de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’escala de valors utilitzada ha estat la següent:
-

Probabilitat que succeeixi: [1] Molt Baixa, [2] Baixa, [3] Moderada, [4] Alta, [5] Molt Alta.

-

Impacte en el projecte: [1] Molt Baix, [2] Baix, [3] Moderat, [4] Alt, [5] Molt Alt.

-

Valor del risc: [1-5) Molt Baix, [5-10) Baix, [10 -15) Moderat, [15-20) Alt, [20-25] Molt Alt

Els valors de riscos que siguin de caràcter “Molt Baix o Baix” implica que aquells riscs s’han de tenir
presents però que si succeeixen tampoc serien un desastre pel projecte. En canvi, els valors de riscos
de caràcter “Alt o Molt Alt” indiquen que aquells riscos s’hauran de tenir molt en compte ja que podrien
provocar el fracàs del projecte. Per tant, per aquest riscs s’haurien de tenir les estratègies preparades
per tal de solucionar-lo en cas que succeeixi.

ANÀLISI QUALITATIU DE RISCS
RISC

PROBABILITAT

IMPACTE

VALOR DEL RISC

Impossibilitat visita prèvia a l’emplaçament

1

4

4

Impossibilitat de realitzar els treballs d’obra

2

5

10

Aturada dels treballs d’obra

2

5

10

Impossibilitat d’accés l’oficina

1

2

2

Incompliment termini petició de NNSS

2

1

2

Incompliment termini entrega informe previ

2

3

6

Incompliment termini entrega memòria tècniceconòmica del projecte

3

4

12

Incompliment de termini permitting

3

4

12
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Incompliment de termini realització de l’obra

4

4

16

Incompliment abast petició de NNSS

1

5

5

Incompliment abast visita prèvia emplaçament

2

5

10

Incompliment abast informe previ

1

5

5

Incompliment abast redacció memòria tècniceconòmica del projecte

1

5

5

Incompliment abast permitting del projecte

3

5

15

Incompliment abast realització de l’obra

3

5

15

Personal poc qualificat

2

4

8

Errors contingut memòria tècnic-econòmica del
projecte

2

5

10

No validació de l’OCA

1

4

4

Incompliment seguiment estat petició de NNSS

4

3

12

Incompliment seguiment estat sol·licituds del
permitting

4

3

12

Incompliment seguiment estat de les obres

3

3

9

Errors en l’estimació de recursos

3

5

15

Errors en la planificació del projecte

2

4

8

No identificar un stakeholder clau

2

5

10

No documentar les lliçons apreses

4

2

8

Absència de treballadors

2

3

6

Vagues

1

4

4

Incompliment de contractes

1

5

5

Suspensió, paràlisi o cessament del projecte

1

5

5

Taula 12. Anàlisi qualitatiu de riscs. Font: Elaboració pròpia

Una manera de representar l’anàlisi qualitatiu és mitjançant la matriu de probabilitat i impacte. Permet
vincular la probabilitat que succeeixi cada risc amb l’impacte que pot provocar al projecte i definir de
forma clara i visual quins són els riscs que poden ser més perjudicials pel projecte.
A continuació s’adjunta el Gràfic 7 on es representa la matriu elaborada referent a l’anàlisi qualitatiu.
Les caselles en verd fan referència als riscos de valor baix, a les caselles en groc s’hi descriuen els riscos
de valor moderat, i a les vermelles els riscos de valor alt.

101

Memoria

Molt alt

Gràfic 7. Matriu de Probabilitat vs. Impacte dels riscs. Font: Elaboració pròpia

-Incompliment seguiment
lliçons apreses

Moderat
-Incompliment

Baix

estat petició de NNSS
-Incompliment seguiment
estat sol·licituds del
permitting

-Incompliment de
termini realització de
l’obra

-Incompliment termini
- Incompliment seguiment entrega memòria tècnic- -Incompliment abast permitting
econòmica del projecte - Incompliment abast realització de l’obra
estat de les obres
-Incompliment de
- Errors en l’estimació de recursos
termini permitting

termini petició de
NNSS

-Impossibilitat d’accés
l’oficina

-Incompliment entrega de

- Personal poc qualificat

l’informe previ

- Errors en la planificació

- Absència de treballadors del projecte

-Impossibilitat visita prèvia - Vagues

Molt Baix

GRAU DE PROBABILITAT

Alt

-No documentar les

a l’emplaçament

Molt Baix

Baix
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- Validació de l’OCA

Alt
GRAU D’IMPACTE

-Impossibilitat de realitzar els treballs d’obra
-Aturada dels treballs d’obra
-Incompliment abast visita prèvia emplaçament
- Errors contingut memòria tècnic-econòmica del
projecte
- No identificar un stakeholder clau
- Incompliment abast petició de NNSS
-Incompliment abast informe previ
-Incompliment abast redacció memòria tècnic-econòmica
- Incompliment de contractes
- Suspensió, paràlisi o cessament del projecte

Molt Alt
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8.4.4.

Planificació de resposta als riscs

Es tracta de definir les estratègies i les accions de resposta que s’hauran de dur a terme en cas que es
produeixin els riscos identificats amb l’objectiu de disminuir les amenaces que aquest riscos poden
provocar en el desenvolupament del projecte.
La guia del PMBOK defineix algunes d’aquestes possibles estratègies les quals són:
-

Evitar: Es tracta de canviar aspectes del pla de la direcció del projecte amb la finalitat d’eliminar
per complet aquesta amenaça. S’utilitza per fer front a riscos d’alta prioritat.

-

Transferir: Es tracta de traslladar a un tercer l’impacte negatiu del risc. Es transfereix la
responsabilitat de la gestió a un tercer, però no s’elimina el risc.

-

Mitigar: Es prenen les mesures necessàries per tal de reduir la probabilitat que es produeixi
aquell risc, i/o l’impacte que en pugui causar.

-

Acceptar: Es reconeix l’existència d’una amenaça, però no es canvia el pla ni se’n prenen
mesures al respecte. Es tracta d’una estratègia apropiada per riscos definits amb una prioritat
baixa, o també s’utilitza quan no és possible o rentable fer front a aquell risc de cap altra
manera.

A la Taula 13 mostrada a continuació s’hi estableix el pla de resposta als riscs, on es contemplen
els diferents riscs que poden sorgir al durant el transcurs del cicle de vida dels projectes de punts
de recàrrega, i les estratègies plantejades a seguir en cas que succeeixin aquests riscs.

PLA DE RESPOSTA ALS RISCS
RISC

ESTRATÈGIA

Impossibilitat visita prèvia a l’emplaçament

Acceptar

Impossibilitat de realitzar els treballs d’obra

Transferir

Aturada dels treballs d’obra

Transferir

Impossibilitat d’accés l’oficina

Acceptar

Incompliment termini petició de NNSS

Mitigar

Incompliment termini entrega informe previ

Mitigar

Incompliment termini entrega memòria tècniceconòmica del projecte

Mitigar

Incompliment de termini permitting

Mitigar

Incompliment de termini realització de l’obra

Mitigar
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Incompliment abast petició de NNSS

Mitigar

Incompliment abast visita prèvia emplaçament

Mitigar

Incompliment abast informe previ

Mitigar

Incompliment abast redacció memòria tècniceconòmica del projecte

Mitigar

Incompliment abast permitting del projecte

Mitigar

Incompliment abast realització de l’obra

Transferir

Personal poc qualificat

Mitigar

Errors contingut memòria tècnic-econòmica del
projecte

Mitigar

No validació de l’OCA

Transferir

Incompliment seguiment estat petició de NNSS

Mitigar

Incompliment seguiment estat sol·licituds del
permitting

Mitigar

Incompliment seguiment estat de les obres

Mitigar

Errors en l’estimació de recursos

Evitar

Errors en la planificació del projecte

Evitar

No identificar un stakeholder clau

Mitigar

No documentar les lliçons apreses

Mitigar

Absència de treballadors

Mitigar

Vagues

Acceptar

Incompliment de contractes

Evitar

Suspensió, paràlisi o cessament del projecte

Evitar

Taula 13. Pla de resposta als riscs del projecte. Font: Elaboració pròpia
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9. Processos de Seguiment i Control
9.1. Seguiment i control dels projectes
A diferència del que passava amb la gestió dels projectes de punts de recàrrega en els altres processos
comentats anteriorment, on en la majoria es tenia consciència del que implicava aquell procés, però
no se n’havia desenvolupat ni aplicat cap tècnica o eina al respecte, pel que fa al procés de seguiment
i control, en aquest cas, l’empresa sí que hi havia destinat més recursos, i s’havia gestionat d’una
manera més completa i exhaustiva, mantenint un seguiment i control constant dels projectes que
s’estaven realitzant.
Les feines que se’m van encomanar per realitzar respecte el seguiment i control dels projectes de punts
de recàrrega van ser dues. La primera era generar les tasques i integrar tota la informació de cada un
dels projectes en una sola plataforma (sistema), mitjançant el comentat i anomenat FEINES, i realitzar
el seguiment i control a partir del mateix, d’algunes d’aquestes tasques que s’havien de desenvolupar.
I la segona era la de dur a terme el seguiment i control de les direccions d’obra externes.

9.1.1.

Seguiment i control: FEINES

Com que l’equip encarregat dels projectes dels punts de recàrrega treballa amb més d’un d’aquests
projectes alhora, per tal de tenir un major control respecte l’estat de cada projecte, així com poder-ne
compartir la informació necessària entre tots els membres d’una manera senzilla, visual i eficaç,
l’empresa utilitza un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) propi anomenat FEINES.
Els ERP són sistemes de planificació de recursos empresarials que permeten integrar i unificar diferents
àmbits i necessitats de l’empresa en un sol programa, una única base de dades centralitzada on es
gestiona tota la informació de manera global i a temps real. Permeten optimitzar els recursos de
l’empresa, automatitzar processos, facilitar l’accés a la informació, tenir un major control, prendre
decisions de manera més ràpida i reduir errors.
Pel que fa al FEINES, permet integrar la informació de tots els projectes referents als punts de recàrrega
en una mateixa plataforma, a la qual hi tenen accés els membres de l’empresa que participen en
aquests projectes, i el client pel que es treballa, Endesa Energia.
En primer lloc, es mostra la pàgina principal on hi ha una taula amb la informació característica de totes
les tasques de cada un dels projectes de punts de recàrrega (actius, aturats o ja finalitzats) de l’àrea de
Catalunya i Balears. Cada fila de la taula correspon a una de les tasques del projecte, i a les diferents
columnes hi ha la informació pertinent.
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La il·lustració 25 mostra un fragment de la taula esmentada, no s’ha pogut adjuntar tota ja que
actualment es disposa de més de 300 tasques i no hi caben en una sola imatge. A continuació es
procedeix a explicar la informació que conté, i per tal de facilitar-ne la comprensió es recomana tenir
present la il·lustració comentada. D’esquerra a dreta de la taula s’hi mostra les dades següents: la
primera columna mostra els codis identificadors de cada tasca establerts per l’empresa (ID),
seguidament el nom de la tasca corresponent (Subt.), el codi de referència del projecte al que
pertanyen (Ref.), el codi de la comanda (Tarea), i un codi extern transmès pel client (Prof.).
A continuació es mostra el territori on s’efectuarà la instal·lació (Dep.)fent referència a si es tracta de
Catalunya Oriental (comarques de Barcelona i Girona) o Catalunya Occidental (Comarques de Lleida i
Tarragona). Si és a l’àrea de Catalunya Oriental hi ha les sigles PRCOR (Punt de Recàrrega Catalunya
Oriental), i si és l’àrea de Catalunya Occidental hi ha les sigles PRCOC (Punt de Recàrrega Catalunya
Occidental). A la següent columna s’hi mostren les sigles del tècnic d’Endesa Energia que encomana el
projecte (Téc.), i successivament l’establiment del partner (Descripción). Seguidament les columnes
referents al sol·licitant (Solicitante, generalment en blanc), la direcció de l’emplaçament (Dirección), el
municipi (Municipio), la potència que s’hi instal·larà (Pot.) i el tècnic responsable del projecte (Usu.). A
continuació es mostra la columna que fa referència a la data d’inici del projecte (Inicio), la que estableix
els dies que queden perquè s’acabi el termini per completar cada tasca (Días), la data prevista de
finalització (Prevista), i la data de finalització real (Fin).
Per acabar, a la penúltima columna s’hi mostren les sigles d’altres oficines, en cas que hagin ajudat a
desenvolupar el projecte (O.A), i finalment la columna on mostra l’estat del projecte (Estado). En
aquesta última columna s’hi mostra un petit comentari i una bola de color blau en cas que el projecte
estigui finalitzat, una de groga en cas que estigui aturat i una de verda si està en actiu.
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Il·lustració 25. Fragment de la taula de la pàgina principal del FEINES. Elaboració propia

En referència als treballs que a mi se’m van encomanar i he estat desenvolupant respecte el seguiment
i control dels projectes a partir del programa del FEINES han estat dues. Per una banda era jo
l’encarregat de generar (obrir) les tasques de cada projecte, així com també finalitzar-les (tancar-les)
un cop havien acabat. Rebia un correu per part de la Project Manager on em donava l’ordre de quines
eren les noves tasques que s’havien de generar, indicant el projecte al que pertanyien, el qual podia
ser nou o ja existent. M’adjuntava la informació corresponent que ella rebia al respecte i jo
m’encarregava de seleccionar aquella que s’havia d’introduir al FEINES. Així doncs, era jo l’encarregat
de generar les tasques pertinents de cada projecte amb la informació corresponent per tal que tots els
membres i participants en els projectes de punts de recàrrega en poguessin fer ús. Conseqüentment,
era jo l’encarregat de generar la llista de totes les tasques mostrada i mencionada anteriorment, per
tal de poder dur a terme el control de tots els projectes.
Per altra banda, l’altre gestió que havia de dura terme era la de mantenir el seguiment i el control de
l’estat de dues de les tasques principals (visita + estudi previ, i redacció de la memòria) dels projectes
actius del moment. A partir de la informació que s’indicava al FEINES, m’encarregava de controlar que
l’execució de la tasques corresponents a les fases dels projectes pertinents es duguessin a terme en el
període de temps establert per complir amb les restriccions i planificació concretada. M’encarregava
de confirmar que els tècnics assignats per a cada una d’aquelles tasques eren conscients que l’havien
d’executar. Avisar-los quan s’havia arribat a la meitat del termini pel lliurament o finalització de la tasca
(en cas que no l’haguessin acabada ja); i si em comunicaven que creien que no ho podrien acabar a
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temps, transmetre-ho a la Project Manager per tal que decidís què s’havia de fer, si delegar part de la
feina a algun altre tècnic, o assumir que no es compliria amb el termini de temps. Per últim,
m’encarregava de cridar-los l’atenció en els casos en que es superava el termini, no s’havia completat
la tasca i no havien avisat.
A la il·lustració 26 s’hi mostra un fragment extret de la taula de la pàgina principal del FEINES on es pot
observar la manera en com s’indiquen els dies que queden per tal que aquella tasca finalitzi a temps,
així com els dies de retard que porta respecte els terminis de temps establerts per les restriccions. És
d’aquesta manera com jo puc controlar d’una manera senzilla i visual en quin punt del termini es troba
aquella tasca, i prendre les accions corresponents explicades al paràgraf anterior.

Il·lustració 26. Control del termini de finalització de tasques. Font: Elaboració propia

9.1.2.

Seguiment i control de les direccions d’obra externes

Una de les altres gestions a desenvolupar que se’m va encarregar va ser la de dur a terme el seguiment
i control de les direccions d’obra externes dels projectes de punts de recàrrega. S’entén per direccions
d’obra externes, aquelles direccions d’obra que han estat assignades a tècnics que no formen part de
l’equip dels punts de recàrrega de l’oficina de Barcelona. Això es deu a que
Ser el tècnic responsable de la direcció d’obra del projecte implica passar per l’emplaçament on s’estan
desenvolupant els treballs d’obra un cop per setmana per tal de controlar que tot s’està realitzant tal i
com marquen les especificacions del projecte, i també complint amb el termini de temps establert per
aquests treballs. Inicialment aquestes tasques les duien a terme els tècnics de l’oficina de Barcelona,
però com que pot ser que la instal·lació dels punts de recàrrega s’hagi de realitzar a qualsevol municipi
de Catalunya, depenent d’on es trobava aquesta localització, els tècnics perdien molt de temps de
desplaçament. Per aquesta raó es va decidir assignar la responsabilitat de les direccions d’obra de les
localitats llunyanes de l’àrea de Barcelona a tècnics d’altres oficines d’Im3 en funció de la proximitat a
la zona de treball a la que es trobaven.
Per tant, la meva responsabilitat era la de mantenir el seguiment i control del correcte
desenvolupament de les direccions d’obra assignades als tècnics externs a l’oficina de Barcelona. Per
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dur a terme aquesta tasca es van desenvolupar els documents pertinents on s’hi emmagatzemava la
següent informació. Un primer document on es classificaven les diferents direccions d’obra en actiu
per tal de reunir la informació bàsica de totes aquelles a les quals s’hi havia d’efectuar el seguiment i
control. Un segon document amb les dades específiques de cada tècnic per tal de poder establir la
comunicació telefònica o via correu electrònic per mantenir el seguiment i control de la direcció d’obra
que se li havia assignat. I per últim el document de seguiment i control, on s’hi emmagatzemava la
informació referent al desenvolupament d’aquella obra.
Pel que fa al document de classificació de les direccions d’obra externes s’hi va desenvolupar una taula
que reunís la següent informació:
-

Els projectes (codis identificadors) d’aquelles direccions d’obra de les quals se n’havia obert la
tasca corresponent al FEINES i estaven en actiu.

-

Municipi i direcció de l’emplaçament on s’ha de desenvolupar l’obra.

-

Assignació de cada tècnic a la direcció d’obra corresponent.

-

Zona d’actuació de cada tècnic, en funció de si la oficina d’on és partícip pertany a la zona de
Catalunya Est (Barcelona – Girona) o Catalunya Oest (Lleida – Tarragona).

-

Contractista d’aquelles obres

A la Il·lustració 27 s’hi mostra un fragment d’aquest document.

Il·lustració 27. Fragment de la Taula de Classificació de direccions d'obra externes. Font: Elaboració propia

En referència al document amb les dades específiques de cada tècnic assignat per la direcció d’obra
corresponent, es tracta d’un document simple i senzill, però de vital importància per poder establir les
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comunicacions i la correcte i eficient transmissió d’informació amb cada un dels tècnics. En aquest
document s’hi estableix la següent informació:
-

Nom del tècnic

-

Oficina a la que pertany

-

Telèfon de contacte

-

Correu electrònic

-

Responsable del tècnic

A la Il·lustració 28 es mostra un fragment d’aquest document.

Il·lustració 28. Fragment del document on s’emmagatzemen les dades dels tècnics. Font: Elaboració propia

Com s’ha comentat anteriorment, els tècnics assignats a les pertinents direccions d’obra, han de passar
un cop per setmana per l’emplaçament per verificar que els treballs que s’estan executant són
correctes. Aquesta informació ens l’han de fer arribar a l’oficina de Barcelona per mitjà d’un acta de
seguiment on s’hi exposi l’evolució de les obres, així com adjuntar fotografies del progrés d’aquestes.
Un cop finalitzats els treballs, se’ls envia les certificacions referents als treballs realitzats que el
contractista ens fa arribar per tal que les verifiquin i confirmin, per poder procedir a signar el CFO.
Com que la majoria de tècnics assignats treballen en altres projectes que no són els de punts de
recàrrega, i tan sols se’ls ha assignat aquesta tasca degut a la relativa proximitat que es poden trobar
respecte l’emplaçament on s’efectuarà la instal·lació, és probable que a vegades se’ls passi per alt la
feina que han de fer referent a les direccions d’obra. És per aquesta raó que jo m’encarregava de
realitzar el seguiment i control de la realització de les tasques comentades. Primerament
m’encarregava de registrar si s’havien començat a realitzar els treballs referents a la instal·lació, és a
dir, si s’havia iniciat l’obra o no, i posteriorment, si un cop per setmana els tècnics no s’havien posat en
contacte amb mi, m’encarregava de trucar-los o enviar-los els correus corresponents, recordant-los les
tasques que havien de fer i demanant-los la informació referent al progrés de les obres. Per últim, quan
m’informaven que la instal·lació havia finalitzat, els enviava les certificacions pertinents per tal que les
validessin.
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Per això es va elaborar el document esmentat referent al seguiment i control. En aquest s’hi definia i
actualitzava la següent informació:
-

Projecte i tècnic assignat per la direcció d’obra d’aquest.

-

Data d’inici d’obra (en cas que hagués començat).

-

Data de l’últim correu enviat per part meva referent al seguiment d’aquella direcció d’obra.

-

Data de l’últim correu rebut per part del tècnic referent al seguiment d’aquella direcció d’obra,
per tal de controlar que un cop per setmana es posaven en contacte amb mi.

-

Confirmació d’haver rebut l’acta de seguiment per part del tècnic setmanalment.

-

Petita descripció de l’estat en que es troba l’obra.

-

Confirmació conforme s’havia enviat la certificació dels treballs realitzats al tècnic per tal que
la validés.

-

Confirmació conforme s’havia rebut la certificació dels treballs realitzats per part del tècnic per
procedir a la signatura del CFO.

A la Il·lustració 29 s’hi mostra un fragment d’aquest document.

Il·lustració 29. Fragment del docuemen de seguiment i control de les direccions d'obra externes. Font: Elaboració pròpia
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10. Processos de tancament
10.1. Sistema de gestió del coneixement
El procés de gestionar el coneixement del projecte, és aquell mitjançant el qual s’utilitza el
coneixement existent se’n crea de nou amb la finalitat d’assolir els objectius del projecte i contribuir
en l’aprenentatge de l’organització. Es tracta de tornar a utilitzar el coneixement ja existent, aprofitarlo, i crear-ne de nou.
El coneixement previ aportat pels membres de l’organització s’aprofita per tal de millorar els resultats
del projecte, així com que el coneixement creat i aportat pel desenvolupament d’aquest, estigui
disponible per a ser utilitzar o consultat de cara a projectes futurs.
Tot i estar inclòs al grup de processos de la integració del projecte, es tracta d’un procés que s’utilitza
al llarg del cicle de vida del projecte per tal de millorar-ne la qualitat utilitzant els coneixements
adquirits i compartits d’anteriors projectes. En general, és en el moment del tancament del projecte,
però, quan se n’arxiva la informació.
A l’empresa no hi havia un sistema de gestió del coneixement on els membres de l’equip hi
compartissin informació que podria ser d’utilitat pels altres projectes. Les coses funcionaven diferent,
enlloc de disposar d’un lloc específic on compartir la informació, cadascú treballava amb allò que ell
havia desenvolupat (plantilles, informació, etc.), o ara bé, preguntaven entre membres si algú
disposava de la informació que necessitava en aquell moment. Al adornar-me d’aquesta situació, em
vaig encarregar de crear el que es va anomenar un sistema de gestió del coneixement.
Primerament el que es va fer, va ser crear una carpeta compartida a la qual tots els membres de l’equip
hi tinguessin accés. En aquesta carpeta s’hi va arxivar tota la informació que creia que podia ser
d’utilitat de cara als futurs projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que poguessin arribar.
A continuació es va organitzar aquesta informació en diferents subcarpetes en funció de l’àrea i la
utilitat en que podien ser de servei. Un cop organitzada la informació, a més a més es van anar creant
diferents plantilles que poguessin servir com a model de cara a l’elaboració dels nous projectes.
Aquesta iniciativa va sorgir arran de que a l’hora d’elaborar les memòries tècnic-econòmiques dels
projectes, es perdia molt de temps buscant en altres projectes tot allò que s’hi havia d’incloure.
Es van crear diferents plantilles en funció del tipus d’instal·lació que s’havia de desenvolupar, ja que no
sempre s’ha de fer el mateix en cada projecte, per exemple, en funció del que demana el client, les
instal·lacions poden ser mitjançant canalitzacions a partir de rases subterrànies, canalitzacions
exteriors per mitjà de tubs grapats a la paret, instal·lacions d’armaris prefabricats de formigó, armaris
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d’obra civil o altres variants. Per tant, per cada una d’aquestes variants es va generar una plantilla
model, per tal que cada membre que hagués de desenvolupar la memòria tècnic-econòmica pogués
utilitzar-les.
Es va fer el mateix, a partir de plantilles model dels càlculs elèctrics, dels plànols i de les valoracions
econòmiques. D’aquesta manera es garantia el compliment de l’abast del projecte amb un mínim de
qualitat ja que totes les plantilles model disposaven d’aquells requeriments que el client demanava
com a requisit. Amb la creació d’aquestes plantilles també es guanyava temps, i d’aquesta manera
permetia augmentar la productivitat i l’eficàcia dels projectes.
Aquesta iniciativa va agradar molt als membres de l’equip, i un cop es va posar en marxar, cada cop
que es finalitzava un projecte, també ells hi aportaven la informació que creien que podria ser d’utilitat
pels següents.
Les il·lustracions 30 i 31 són imatges extretes de la carpeta creada referent al sistema de gestió del
coneixement, les quals mostren la informació compartida i organitzada en subcarpetes.

Il·lustració 30. Carpeta del sistema de gestió del coneixement.
Font: Elaboració pròpia.
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Il·lustració 31. Exemple de la carpeta referent a les plantilles de les memòries tècnic-econòmiques.
Font: Elaboració pròpia.

10.2. Registre de lliçons apreses
De tots els documents que s’arxiven al sistema de gestió del coneixement, un dels que pren més
importància de cara a la gestió dels projectes és el document del registre de les lliçons apreses.
El registre de les lliçons apreses, són aquells coneixement adquirits per tots els participants del
projecte, en base a les experiències que han succeït al llarg del cicle de vida d’aquest. Es tracta
d’analitzar tot allò que s’ha produït durant el transcurs del projecte i que pugui servir com a recurs de
millora pels pròxims. L’objectiu és el de tenir documentat i present de cara al futur, tant els errors com
els encerts que s’han produït durant el transcurs del projecte, establir les dificultats en les s’ha hagut
de fer front al llarg del projecte, descriure com aquestes es podrien haver evitat, així com també tot
allò que s’ha fet bé i s’hauria de seguir fent així per la validació dels treballs realitzats.
Tot i ser molt important, el procés de documentar les lliçons apreses del projecte realitzat és un dels
més oblidats i menys documentats en la majoria de projectes. Això acostuma a passar, ja que al
realitzar-se al final d’una fase o del projecte en sí, gairebé sempre es té pressa per començar-ne un de
nou, i se centren els esforços en aquest, deixant l’altre enrere. Aquesta situació és la que es donava al
departament, i com que les lliçons apreses mai es documentaven (ni tan sols es feien reunions per
comentar-les) es va procedir a crear el document pertinent, així com incentivar als membres de l’equip
a fer-ne ús cada cop que es finalitzés un projecte.
A l’Annex A2 s’hi adjunta la plantilla corresponent a les lliçons apreses creada pels projectes de punts
de recàrrega de vehicles elèctrics.
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11. Anàlisi de l’impacte ambiental
Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la definició
d’avaluació o anàlisi d’impacte ambiental dels projectes correspon al conjunt d’estudis i anàlisis tècnics
que permeten valorar els efectes que l’execució d’un determinat projecte pot causar en el medi. Per
tant com que el present projecte no té conseqüències rellevants respecte el medi, el que es procedeix
a analitzar és l’impacte social que aquest pot causar.
Una de les finalitats de la Gestió de Projectes és la de formar i unificar un equip de treball per tal de
distribuir els esforços i compartir coneixement de cara a la realització de projectes determinats.
L’aplicació de la Gestió de Projectes a l’empresa ha permès establir un equip on els membres hi
cooperen entre sí, on estan tots compromesos amb uns mateixos objectius i on s’ha pogut accentuar
la coordinació i comunicació entre tots els membres de l’equip. D’aquesta manera s’ha pogut fomentar
el valor i sentiment de pertinença a un grup, cosa que es tracta d’un dels factors psicològics més
destacats i requerits per part dels éssers humans.
Gràcies a les diferents mesures i tècniques adoptades i desenvolupades, s’han pogut establir canals de
comunicació clars i eficients, fomentant la bona gestió de la comunicació, la qual permet motivar i
involucrar als membres de l’equip amb el projecte i reforçar-ne el treball en equip.
De la mateixa manera s’ha transmès i dotat de confiança i seguretat als membres de l’equip. Gràcies a
la planificació i control constant de les tasques dels projectes s’ha pogut reduir l’excés de treball i al
mateix temps reduir l’estrès laboral, obtenint un benefici clar en el clima laboral.
Per tant, es podria definir que la millora de processos aplicats a partir de les eines i tècniques basades
en la Gestió de Projectes definida per la Guia del PMBOK, permet generar un cicle positiu de
progressos, els quals fan evidents els beneficis en l’afecte social de l’equip de treball.
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Conclusions
A l’inici d’aquest Treball de Fi de Grau s’hi ha plantejat tres tipus d’objectius que es pretenien assolir.
En primer lloc s’han proposat una sèrie d’objectius de caire més concret i específic, posteriorment, uns
de caràcter més general relacionats amb els primers, i per últim uns referents a la vessant més
personal.
En referència als objectius específics, inicialment es van plantejar i classificar en dues branques, una
primera on es definien aquells objectius que podien ser la base dels factors d’èxit del projecte, i una
segona branca amb aquells que pel contrari, en podien propiciar el fracàs. Al llarg de tot el Treball,
s’han tingut sempre molt presents, però no se n’ha fet èmfasi fins ara ja que s’ha cregut que el més
oportú i encertat era comentar-los en aquest capítol referent a les conclusions.
D’entre els diferents objectius classificats com a factors d’èxit, un d’ells era el referent a millorar el
seguiment i control del projecte. Per afrontar l’assoliment d’aquest objectiu, s’han desenvolupat les
tasques corresponents al seguiment i control d’algunes de les fases del projecte. Mitjançant l’ús del
FEINES s’ha pogut integrar tota la informació dels projectes en una mateixa plataforma, augmentant
l’eficiència i productivitat del control. Per altra banda, també s’han desenvolupat els documents
pertinents per exercir el seguiment i control setmanal de les direccions d’obra externes dels projectes,
cosa que anteriorment s’executava d’una manera molt precària. D’aquesta manera s’ha pogut
controlar els projectes d’una manera més exhaustiva i constant respecte el que es feia amb
anterioritat. Conseqüentment, s’ha alliberat de feina a la Project Manager (ja que fins al moment era
qui duia a terme aquestes tasques) la qual ha pogut centrar els esforços en desenvolupar millor altres
tasques. Per tant, a falta de poder valorar els resultats obtinguts, inicialment, es dóna per assolit amb
èxit aquest objectiu.
Un segon objectiu era el de complir amb l’abast dels projectes. La manera en com s’ha encarat aquest
objectiu ha estat mitjançant el desenvolupament de tècniques i eines referents a la Gestió de l’Abast
dels projectes, descrites a la Guia del PMBOK, les quals fins al moment no s’havien aplicat a l’equip dels
projectes de punts de recàrrega. A partit de l’anàlisi dels stakeholders del projecte, s’ha pogut
determinar aquells que tenen una major implicació i afectació envers al desenvolupament del projecte,
i conseqüentment, s’ha pogut dotar de major importància els seus requisits amb la finalitat de poderlos satisfer. Crear els documents pertinents al cicle de vida i la definició de l’abast del projecte ha
permès tenir una major consciència de quines eren les diferents fases per les quals passa el projecte, i
definir clarament quins són els requisits i restriccions que s’han de complir per assolir els objectius. Per
altra banda, amb la creació de l’estructura de desglossament de treball s’ha pogut tenir una idea molt
més clara, esquemàtica i jeràrquica d’aquelles tasques que s’havien de dur a terme. A partir del
desenvolupament d’aquestes eines i tècniques s’ha pogut establir d’una manera més concisa quin és
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l’abast del projecte, per tal de complir amb aquest. Així doncs, tot i que tenir-lo definit i clar no implica
que realment es compleixi, n’augmenta moltíssim les possibilitats, i per tant, es considera aquest
objectiu com assolit amb èxit.
De cara a l’objectiu plantejat referent a l’entrega dels projectes complint amb els períodes de temps
establerts, s’han desenvolupat algunes de les tècniques que es descriuen a la Guia del PMBOK,
referents a la Gestió del Temps o Cronograma. En primer lloc s’han definit totes aquelles activitats que
engloba el projecte i s’han de realitzar, seguidament s’han seqüenciat per tal d’establir l’ordre amb el
qual s’han d’executar, posteriorment, (a partir de l’experiència en aquests projectes) se n’ha estimat
la duració, i per últim se n’ha desenvolupat el cronograma. D’aquesta manera es permet mostrar quina
ha de ser l’evolució del projecte al llarg del seu cicle de vida i poder comparar si el que s’està executant
coincideix amb el terminis planificats. Així doncs es pot tenir un major control i referència del
desenvolupament i execució del projecte, i en cas que hi hagi desviacions respecte els terminis
establerts, aplicar les mesures necessàries corresponents per poder-les revertir, i complir d’aquesta
manera amb l’entrega dels lliuraments i del projecte amb els períodes de temps establerts. Així doncs,
també es considera aquest objectiu com assolit amb èxit.
Un altre dels objectius plantejats era el d’aconseguir establir un aprenentatge d’allò que s’ha fet bé i el
que s’ha fet malament durant el projecte en el moment de la seva finalització per tal de tenir-ho
present de cara a projectes futurs. Per fer front a aquest objectiu, una de les coses que s’ha
desenvolupat ha estat elaborar un sistema de gestió del coneixement on poder compartir informació
i recursos per la realització de projectes futurs. Per altra banda, s’ha elaborat el document referent a
les lliçons apreses del projecte, per mitjà del qual cop s’ha finalitzat el projecte, tant Project Manager
com membres de l’equip, havien d’omplir. D’aquesta manera queda emmagatzemada i compartida tot
un conjunt d’informació, recursos i alhora coneixement que podrà ser aplicat en un futur. Tanmateix
també es té documentat i es pren consciència per mitjà de les lliçons apreses, de tot allò que s’ha fet
bé i malament del projecte, per tal de repetir-ho o no en els següents projectes. Conseqüentment,
aquest objectiu també es considera assolit amb èxit.
Per últim, queda l’objectiu referent a l’optimització del temps. L’assoliment d’aquest és una
conseqüència indirecte de l’assoliment dels altres quatre objectius exposats. Al poder millorar el
seguiment i control del projecte, permet identificar possibles desviacions a temps i prendre les mesures
correctores pertinents, reduint d’aquesta manera el temps que posteriorment s’hauria d’haver invertit
en rectificar aquestes desviacions. Respecte les tècniques i eines aplicades per poder complir amb
l’abast del projecte i amb els terminis dels lliuraments corresponents, permeten optimitzar el temps ja
que els treballs a realitzar queden molt més definits i poden ser distribuïts i assignats entre els
membres de l’equip d’una manera més equitativa, reduint així el temps de realització de cada un d’ells.
Per últim, al disposar d’un sistema de gestió del coneixement permet reutilitzar i aprofitar recursos ja
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creats, cosa que implica guanyar temps per invertir en altres tasques. D’aquesta manera, aquest últim
objectiu també es considera assolit amb èxit.
Pel que fa als objectius classificats com a factors de fracàs, és a dir, aquells que no s’haurien de produir,
en primer lloc s’hi ha plantejat el referent a una gestió de riscs insuficient. Per tal d’assolir aquest
objectiu, s’han aplicat i desenvolupat algunes de les tècniques descrites a la Guia del PMBOK referent
a la Gestió de Riscs. S’han identificat els possibles riscs que podrien sorgir durant el transcurs del
projecte, s’han estructurat de manera jeràrquica, se n’ha efectuat un anàlisi qualitatiu avaluant
l’impacte i la probabilitat que aquests es produeixin i afectin al projecte, i per últim, se n’ha elaborat
un pla de resposta per tal de saber com actuar en cas que succeeixin. Efectuada i desenvolupada
aquesta gestió, es pot considerar aquest objectiu com assolit amb èxit.
I en segon lloc s’hi ha plantejat els objectius referents a un possible trencament de la cohesió de l’equip,
i el de la falta d’informació i comunicació. Es tracta de dos aspectes que estan íntimament relacionats,
ja que un pot comportar l’altre. Tal com s’ha comentat a l’apartat referent a l’impacte ambiental del
projecte, gràcies a les diferents eines i tècniques desenvolupades s’ha pogut establir un equip on els
membres hi cooperen conjuntament, on estan tots compromesos amb uns mateixos objectius i on s’ha
pogut accentuar la coordinació i comunicació entre tots ells. S’ha pogut reduir l’excés de treball,
reduint així també l’estrès laboral i generar un benefici respecte el clima laboral. Així doncs, aquests
dos objectius també es consideren assolits amb èxit.
Pel que fa als objectius generals del projecte, aquests s’han plantejat amb la finalitat d’aconseguir
aplicar els conceptes, coneixements i tècniques de la Gestió de Projectes estandarditzats per la Guia
del PMBOK al departament encarregat dels projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics de
l’empresa d’enginyeria Ingenieros Emetres Im3, per tal d’intentar reorganitzar l’equip de treball, i
aconseguir millorar i optimitzar els processos per la realització dels projectes amb la finalitat
d’augmentar-ne el rendiment i l’eficiència.
Cal fer menció a que degut a la durada que tenen els projectes dels punts de recàrrega (afegint-hi les
adversitats causades per la pandèmia del COVID-19) envers als terminis establerts per l’elaboració del
TFG, no ha estat possible quantificar i avaluar el rendiment i l’eficiència real que ha provocat l’aplicació
d’aquest Treball de Fi de Grau a l’empresa. Tot i això, el que sí que s’ha observat és un clar progrés en
referència a la millora de la gestió d’aquests projectes, així com dels processos establerts per la seva
elaboració.
Per poder definir si els objectius generals s’han assolit amb èxit o no, cal que primerament s’hagin
assolit amb èxit tot el conjunt d’objectius específics. Per tant, contemplant l’observació anterior
referent al progrés en la millora de la gestió dels projectes i processos pertinents, i la categorització
que els objectius específics han estat tots definits com a exitosos, tot i no disposar d’una avaluació
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concreta del rendiment i eficiència produïts, es pot concloure que aquests objectius generals han estat
assolits amb èxit.
Pel que fa als objectius de nivell personal plantejats inicialment, eren els següents: aprendre el
funcionament d’una empresa i integrar-m’hi, començar a formar-me en l’àrea de la gestió de projectes,
i millorar les meves habilitats directives, de lideratge i organització.
En referència a aquests, estic molt orgullós envers el resultat obtingut, considero que tots i cada un
d’ells han estat assolits amb èxit, i amb un valor de recompensa personal molt més elevat de l’esperat
inicialment. En primer lloc, definir que es tractava de la meva primera experiència laboral, i poder
implicar l’elaboració d’aquest Treball de Fi de Grau en aquesta experiència ha estat encara de més
profit ja que m’ha permès desenvolupar tasques dins l’empresa de bastanta més responsabilitat
respecte les que acostumen a realitzar els becaris. Conseqüentment m’ha permès integrar-me
moltíssim a l’empresa fins al punt que m’oferissin un contracte com a empleat fixe.
Per altra banda, gràcies a l’elaboració d’aquest TFG he pogut introduir-me en un àmbit en el que en
tenia pocs coneixements, però pel qual sempre havia tingut curiositat d’endinsar-m’hi. Ha estat com
realitzar un petit Grau, molt intens, on s’hi podia combinar la part teòrica i pràctica de l’àrea de la
Gestió de Projectes, i conseqüentment he pogut començar a formar-me de manera professional com
a Project Manager. Aquesta formació i aplicació pràctica han permès que degut a les tasques que s’han
desenvolupat hagi pogut millorar les meves habilitats directives, de lideratge, i les referents a
l’organització i gestió dels projectes.
Resumint, considerant que tant els objectius generals, com els específics, com també els de nivell
personal han estat categoritzats com a assolits de manera exitosa, es considera d’aquesta manera que
l’elaboració i desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau ha estat assolit amb èxit.
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica
A continuació es procedeix a desenvolupar l’anàlisi econòmic del que costaria la realització d’aquest
Treball de Fi de Grau. La manera en com s’executarà és partint de la idea d’analitzar el cost que tindria
el treball si s’hagués encarregat a fer a una consultoria.
Així doncs, els diferents conceptes que es tindran en compte són els següents: el treball invertit com a
enginyer júnior, el treball invertit per enginyers professionals (tutor del TFG), l’obtenció de material
addicional com ordinadors, telèfons mòbil o llicències de programes i l’assistència a un curs formatiu
de Gestió de Projectes.
Com a enginyer júnior amb un any d’experiència en l’àmbit laboral, s’ha cregut oportú aplicar un sou
de 25.000 euros bruts anuals, més el 30% corresponent a la Seguretat Social, per tant, correspon a un
cost de 32.500 euros/any. Considerant que es treballen 240 dies l’any a 5 hores diàries, s’obté un total
de 1200 hores/any, que correspon a un total de 27,10 €/hora. Pel que fa al supervisor del treball, per
assessorar, aportar idees i informació s’aplica un cost de 50 €/hora.
A la Taula 14 s’hi mostra el resum de l’anàlisi econòmic.

ANÀLISI ECONÒMIC
CONCEPTE

TREBALLADOR

COST UNITARI
(€/h)

HORES
DEDICADES

COST (€)

Treball d’oficina

Enginyer júnior

27,10

600

16260

Supervisió del
projecte

Enginyer
professional

50

20

1000

Cursos formatius

Enginyer júnior

---

---

900

Ordinador

Enginyer júnior

---

---

550

Telèfon mòbil

Enginyer júnior

---

---

300

Llicència de
programes

Enginyer júnior

---

---

480

COST TOTAL DEL PROJECTE

19.490 €

Taula 14. Anàlisi econòmic de la realització del Treball de Fi de Grau. Font: Elaboració pròpia

120

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

Documentació
BIBLIOGRAFIA

[1] Figueroa, M. S. (2010). Gestión integrada de Proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
[2] Figueroa, M. S. (2013). Gestionando éticamente proyectos. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica.
[3] Figueroa, M. S. (2018). Project Management. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2018.
[4] Horine, G. M. (2010). Gestión de proyectos. Madrid: Anaya.
[5] Lledó, P. (2013). Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el intento.
Victoria: Pablo Lledó Project Management.
[6] Martínez, E. G.-S., Cruz, M. C., & Bautista, R. P. (2007). Fundamentos de la dirección y gestión de
proyectos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
[7] Project Management Institute. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(Guía del PMBOK), Sexta edición. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
[8] Rivarola, P. L. (2007). Gestión de proyectos. Buenos Aires: Pearson Education S.A.
[9] William Wallace, A. R. (2014). Gestión de Proyectos. Edimburg.

WEBGRAFIA
-

PMBOK

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/que-es-la-guia-pmbok-y-como-influye-en-laadministracion-de-proyectos/
https://uacm123.weebly.com/index.html
https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-pmbok

121

Memoria

-

PROJECTE

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/caracteristicas-de-un-proyecto
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=k8ZDoQGceNI
https://www.youtube.com/watch?v=-8k4G9MqFLs
-

GESTIÓ DE PROJECTES

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon
https://www.google.com/search?q=le%C3%B1a+cortada&tbm=isch&ved=2ahUKEwiooq7k5zoAhUL0YUKHX9oAJEQ2https://www.google.com/search?q=le%C3%B1a+ordenada&tbm=isch&ved=2ahUKEwjm5ZPX5zoAhVDwYUKHflgDfkQ2-

CICLE DE VIDA

https://www.ealde.es/cilcos-vida-proyecto-pmbok/
https://formulaproyectosurbanospmipe.wordpress.com/2012/03/27/ciclo-de-vida-del-proyecto-y-laorganizacion-la-guia-del-pmbok-capitulo-2-sesioon-7-19-03-2-012-primera-parte/
https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-i-el-ciclo-de-vida-del-proyecto/presentaciondel-ciclo-de-vida-del-proyecto/
-

PROJECT MANAGER

https://thomaspm.files.wordpress.com/2008/07/what-makes-a-pm-successful-part-ii.pdf
https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle
-

GRUPS DE PROCESSOS

https://uv-mdap.com/programa-desarrollado/bloque-ii-certificacion-pmp-pmi/procesos-de-ladireccion-de-proyectos-pmp-pmi/
https://www.ealde.es/grupos-procesos-pmbok/
http://cv.uoc.edu/annotation/ebc1adfc61836d7205ad7dde343367b5/603266/PID_00153566/PID_0
0153566.html

122

Gestió de Projectes aplicat a una empresa d’enginyeria

-

ÀREES CONEIXEMENT

https://raulrodriguezchaparro.es/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/01/gestion-proyectos-gestion-tiempos/
https://www.gladysgbegnedji.com/secuenciar-las-actividades-del-proyecto/
https://www.ealde.es/gestion-cronograma-proyectos/
-

PROJECT CHARTER

https://nextop.es/como-hacer-una-acta-de-constitucion/
-

LLIÇONS APRESES

https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-7991
-

IMPACTE AMBIENTAL

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/avaluacio_dimpacte_
ambiental_de_projectes/
-

EMPRESA

https://www.ingenieros-im3.com/areas-de-actividad-y-proyectos/

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA INTERNA
-

Curs: Gestió de Projectes, La Salle. Universitat Ramon Llull, Luis Balló.

-

Manual de Visitas previas y Direcciones de Obra PdR_s_v01, Im3.

-

Lanzamiento Contrato Ingenierías Instalaciones Eléctricas (IIEE), Puntos de Recarga
(PdR) y Fotovoltaica (FV), Endesa Energia.

-

Contracte 8400147700_Emetres-F, Endesa Energia – Im3.

-

Plec de Condicions tècniques per la contractació de serveis d’enginyeria per
instal·lacions elèctriques, punts de recàrrega i fotovoltaica, Endesa.

123

Memoria

Annex A
A1. Model de l’acta constitució del projecte
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE

CODI DEL PROJECTE

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRICS

BCZXXXYYY

CLIENT

PATROCINADOR

ENDESA ENERGIA

ENDESA - ENEL
ORGANITZACIÓ EXECUTORA
INGENIEROS EMETRES IM3
RESPONSABLE DEL PROJECTE
NOELIA MARTÍ

DATA D’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT
26/05/2020
PROPÒSIT DEL PROJECTE

Dur a terme estudis previs, redacció de memòries tècniques, valoracions econòmiques,
permittings i direccions d’obra per poder instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Endesa Energia ha començat a instal·lar des de 2019, punts de recàrrega d’accés públic per a
vehicles elèctrics, amb l’objectiu de desplegar a Espanya, juntament amb els partners pertinents,
un pla industrial amb més de 8.500 punts de recàrrega de cara a l’any 2023.
Es contracta a l’empresa Ingenieros Emetres Im3 per dur a terme els serveis d’enginyeria i
permitting dels punts de recàrrega comentats.
NECESSITATS

Una de les principals preocupacions dels usuaris que disposen de vehicles elèctrics és la incertesa
referent a on podran carregar els vehicles en cas d’un desplaçament de llarga distància, així com
que la càrrega pugui ser ràpida. Amb la realització d’aquest tipus de projectes, els usuaris que
disposin de vehicles elèctrics podran conduir tranquil·lament per qualsevol part del territori
espanyol sabent que entre un punt de recàrrega i un altre hi haurà menys de 100 km de distància.
Es pretén Aconseguir que el 75% de la població tingui al menys, un punt de recàrrega disponible
a la seva ciutat.
OPORTUNITATS
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Desenvolupar una xarxa de recàrrega d’accés públic en línia amb el creixement de la mobilitat
elèctrica a Espanya.
Liderar la penetració de nombre de punts de recàrrega en paral·lel al creixement del mercat.
Impulsar el creixement del nombre de punts de recàrrega a les principals àrees urbanes i
metropolitanes del país.
Consolidació en el mercat enginyeril referent als serveis d’energia i electricitat per part de
l’empresa d’enginyeria Ingenieros Emetres Im3. Participar en aquests projectes pot provocar-ne
un salt qualitatiu, així com un gran reconeixement i lideratge del sector.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

CRITERIS D‘ÈXIT

Realitzar els treballs i lliuraments del projecte
acord amb les necessitats marcades pel client.
Sol·licitar la petició de NNSS, obtenir la carta de
contestació de condicions tècnic-econòmiques
corresponent, elaborar un informe previ de
valoració tècnica i econòmica, elaborar un
projecte tècnic-econòmic, obtenir els permisos,
llicències i autoritzacions per executar l’obra del
projecte, i dirigir l’obra de la instal·lació.

Aprovació per part de l’oficina tècnica
d’Endesa Energia de tots els lliuraments, així
com del resultat final la realització del
projecte.

Abast:

Temps:

Finalitzar el projecte dins del termini de temps Realitzar els treballs i lliuraments del projecte
establert pel client.
acord amb la planificació i les restriccions de
temps establertes pel client.
Un termini aproximat de 2-3 mesos per projecte.
Cost:
Ajustar el cost del projecte als barems Aprovació per part de l’oficina tècnica
aproximats establerts pel client.
d’Endesa Energia del pressupost presentat
tant a l’informe previ com a la memòria
tècnica del projecte.
Barems: 3.000 – 20.000 €
REQUISITS D’ALT NIVELL

-

Atenció tècnica-comercial.
Compliment dels terminis establerts.
Seguretat i control durant l’execució del projecte.
Qualitat en l’execució.
Qualitat final del projecte percebuda pel client.
Acreditar totes les autoritzacions legals per poder desenvolupar les activitats pertinents al
projecte.

125

Memoria

DESCRIPCIÓ, LÍMITS I LLIURAMENTS PRINCIPALS

L’empresa Endesa Energia ha contractat els serveis de l’empresa Ingenieros Emetres Im3 per a la
realització de treballs d‘enginyeria i permitting referents a la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics.
Endesa Energia proposa una ubicació on instal·lar el punt de recàrrega, Im3 gestiona els tràmits
necessaris i en fa un estudi previ i valoració tècnic-econòmica que fa arribar de nou a Endesa Energia.
Aquests, a partir dels seus barems i el que puguin pactar amb el partner, decideixen si procedir amb
el projecte o no. Si es decideix procedir, Im3 s’encarrega d’executar i finalitzar el projecte.
El cicle de vida dels projectes consten de 6 fases:
Fase 1 – Petició de nous subministres. Es demana una sol·licitud de NNSS, i com a màxim en un
període de 3 setmanes s’ha de rebre la carta de contestació de condicions tècnic-econòmiques.
Fase 2 – Valoració de la intervenció. S’ha de fer una visita a l’emplaçament on s’hauria d’instal·lar el
PdR, obtenir les dades necessàries i realitzar un informe previ que contempli els aspectes tècnics i
econòmics que implicarien la instal·lació. Aquestes tasques s’haurien de realitzar en un termini de 5
dies naturals.
Fase 3 – Redacció del projecte. Redacció de la memòria del projecte, càlculs referents a la instal·lació,
valoració econòmica i plànols detallats de la instal·lació. Aquesta tasca s’hauria de fer en un termini
de 5 dies naturals.
Fase 4 – Permitting. Sol·licitar, gestionar i obtenir les llicències i autoritzacions necessàries per
procedir amb l’execució de l’obra.
Fase 5 – Realització de l’obra. Direcció de l’obra que estarà sent realitzada per un contractista extern,
seguiment i control del progrés i verificació que el que s’està fent concorda amb el que s’ha establert
al projecte. Signatura del certificat final d’obra. Aquesta tasca s’hauria de dur a terme en un període
aproximat de 20 dies.
Fase 6 – Tancament del projecte. Comprovació que totes les tasques de les fases anteriors s’han
completat amb èxit, i finalització del projecte.

RISCS D’ALT NIVELL

-

Retards en l’obtenció de permisos, llicències o qualsevol autorització administrativa que
impedeixi o retardi l’execució dels treballs.
Condicions meteorològiques adverses que facin que sigui inviable dur a terme els treballs
tant de visites com d’obres.
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-

Suspensió, paràlisi o cessament total (o parcial) dels treballs, ordenat per qualsevol autoritat
judicial o administrativa.

RESUM DEL PRESSUPOST

Cada projecte té un pressupost diferent segons les tasques i obres que s’hi hagi de realitzar. Varia
també en funció de la potència i el tipus de carregador instal·lat.
Generalment els pressupostos oscil·len entre els següents valors:
-

Carregador Juice Pump (72 kW): 10.000 – 15.000 €

-

Carregador Quick Urban (44 kW): 5.000 – 8.000 €

CRONOGRAMA DE FITES PRINCIPALS
FITES

DATA

Petició de Nou Subministrament (NNSS)

04/05/2020

Visita a l’emplaçament

18/05/2020

Entrega de l‘Informe previ de valoració

22/05/2020

Entrega de la redacció del projecte

03/06/2020

Sol·licitar llicències

28/05/2020

Inici de l’obra de la instal·lació

15/06/2020

Finalització de l’obra de la instal·lació

10/07/2020

STAKEHOLDERS PRINCIPALS
NOM

CÀRREC

Endesa - Enel

Patrocinador

Endesa Energia

Client

Ingenieros Emetres Im3

Empresa executora del projecte

Propietari del terreny

Partner d’Endesa Energia

Plasfoc o Spark Ibérica

Contractista realitzador de les obres

SUPOSICIONS

-

Tots els lliuraments s’efectuaran durant el període de temps establert.
No hi haurà retards en l’obtenció de permisos.
No caldrà modificar els projectes tècnics un cop siguin lliurats al client.
Durant la direcció d’obra, el tècnic de Im3 realitzarà la visita corresponent a l’emplaçament
1 cop per setmana.
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-

Durant la direcció d’obra, no hi haurà variacions respecte el que s’ha plantejat al projecte
tècnic.
No es produiran situacions que obliguin a paralitzar, suspendre o cessar el projecte.

CONDICIONANTS

-

Si no es compleix amb la normativa en matèria d’instal·lacions elèctriques d’àmbit general
no es podran executar els treballs corresponents.
Si no es disposa dels permisos, les llicències i autoritzacions necessàries, no es podran
començar els treballs corresponents.
Si no es compleix amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i
mediambientals no es podrà realitzar el projecte.

RESTRICCIONS
Restriccions de temps:

-

Petició de NNSS: 1 dia natural
Visita a l’emplaçament: 2 dies naturals
Elaboració de l’informe previ: 3 dies naturals
Elaboració del projecte tècnic: 5 dies naturals
Direcció d’obra: 20 dies naturals

RESPONSABLE DEL PROJECTE I RESPONSABILITATS ASSOCIADES
Nom (client):

Xavier Parladé – Ederlina Nitsal
Responsabilitats:

-

Establir l’abast del projecte i els requisits a complir.
Emetre les sol·licituds per començar nous projectes.
Validar l‘acceptació dels lliuraments.
Validar l’acceptació del projecte.

Nom (Proveïdor):

Noelia Martí Tizón
Responsabilitats:

-

Garantir el compliment de tots els lliuraments del projecte segons la planificació establerta
i amb la qualitat requerida pel client.
Gestionar el recursos necessaris per la realització del projecte.
Adoptar les mesures correctores pertinents.
Nexe principal d’unió i comunicació amb el client.
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APROVACIÓ
RESPONSABLE DEL PROJECTE (CLIENT)
NOM:

SIGNATURA:

DATA:

RESPONSABLE DEL PROJECTE (PROVEÏDOR)
NOM:

SIGNATURA:

DATA:

A2. Plantilla del document de lliçons apreses
DATA

LLIÇONS APRESES
CODI

DESCRIPCIÓ

CLIENT

BCZXXXXYY

PdR ------

ENDESA ENERGIA
FER

NO FET

FET

NO FER
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ANÀLISI
Ben fet - A mantenir

Canvis Recomanats

Nova Estratègia

Fet/No fer

No fet/fer

Àrea
Fet/Fer
Organització
Abast
Temps
Cost
Qualitat
Equip
Comunicació
Riscos
Adquisicions
Stakeholders
Integració
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