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Introducció

Els interessats en un projecte solen ser persones i organitzacions que o bé hi
participen de forma activa o bé només quan els seus interessos es poden veure
afectats com a resultat de l’execució del projecte o de la seva conclusió.

Per aquest motiu, quan una empresa es planteja un projecte i que aquest tingui
èxit, ha de tenir en compte l’interès i les expectatives que genera, quins són els
interessats, les fases i els requisits i el control de tot el procés.

Generalment, els projectes són part d’una organització que és més gran. Alguns
exemples d’organitzacions són les corporacions, les empreses, les associacions
professionals i fins i tot, encara que el projecte sigui extern (unions temporals
d’empreses o convenis per fer un determinat projecte), estarà igualment influenciat
per l’organització que l’ha iniciat.

Així, aquesta unitat ens servirà per aprofundir en el món dels projectes, de les
organitzacions i de les eines que existeixen per obtenir l’èxit desitjat.

En l’apartat “Tipologia, fases i direcció dels projectes” es vol posar en solfa la
necessitat de reconèixer els diferents tipus de projectes que existeixen, saber quin
és el cicle de vida del projecte, quines són les seves fases i entendre la figura del
seu director.

En l’apartat “Aspectes organitzatius i de control en l’execució dels projectes”
identificarem l’estructura organitzativa i els diferents equips implicats per dur-lo a
terme. Tot aquest engranatge requereix de la coordinació pertinent i d’un control
de totes les fases.

Finalment, per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat és molt impor-
tant que es treballin totes les activitats i els exercicis que es proposen al material
web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

2. Gestiona els aspectes organitzatius i administratius de projectes nacionals o
internacionals, aplicant les tècniques de planificació, programació, avaluació i
justificació adequades i complint els objectius proposats.

• Dóna suport al gestor del projecte en els aspectes organitzatius, administra-
tius i de justificació econòmica o financera, segons instruccions rebudes.

• Descriu les fases habituals d’un projecte i les tasques corresponents a
l’organització i administració del projecte.

• Estableix, segons instruccions rebudes, el cronograma del projecte.

• Organitza i/o delega l’organització d’esdeveniments dintre del marc del pro-
jecte, vetllant per l’ús de la imatge corporativa i per la gestió administrativa
i econòmica de cada esdeveniment.

• Gestiona tot tipus de comunicacions als participants en el projecte en els
terminis establerts i els objectius fixats pel gestor del projecte.

• Dóna suport i coordina als participants del projecte en relació amb les
activitats que cal dur a terme en les diferents fases del projecte.

• Aplica els protocols empresarials i/o institucionals necessaris en el desen-
volupament del projecte.

• Resol dubtes i incidències, segons instruccions rebudes, en el procés
d’execució del projecte, actuant de manera ràpida i eficient.

• Prepara i proporciona als participants del projecte models i/o formularis
per al desenvolupament de les activitats, la presentació de resultats i les
justificacions administrativa i econòmica d’aquest.

• Complimenta, segons instruccions rebudes, la documentació administrativa
i econòmica necessària per a la justificació del projecte.

• Empra aplicacions informàtiques, específiques o genèriques, per al desen-
volupament de les diferents fases del projecte i la gestió de la informació.

• Fa cobraments i pagaments i altres operacions d’índole econòmica en
relació amb el projecte, segons els protocols previstos, per dur-lo a terme.

• Vetlla per l’acompliment dels terminis i els estàndards previstos, i per l’ús
de la imatge corporativa en tota la documentació generada.

• Prepara la informació i/o documentació que cal lliurar per a l’avaluació del
projecte.
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• Utilitza per escrit i oralment amb fluïdesa les dues llengües oficials, la
llengua anglesa i una segona llengua estrangera en les comunicacions i
l’organització d’esdeveniments del projecte.

• Col·labora en la programació de les activitats de difusió, comunicació i pro-
moció dels resultats obtinguts en el projecte, emprant mitjans convencionals
i digitals.

• Compila la informació, la documentació i els resultats del projecte per al
seu lliurament i justificació.
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1. Tipologia, fases i direcció dels projectes

L’origen de tot projecte empresarial gira entorn de dues idees: la primera fa
referència a veure l’oportunitat d’un possible o probable negoci a desenvolupar i
la segona, el moment en què es pren consciència que necessitem quelcom o que
ens resulta obvi i que ho volem aconseguir.

En ple segle XXI, una inversió, ja sigui de caire econòmic o humà, requereix de
quelcom que la justifiqui. Un projecte ben estructurat i avaluat ens pot ajudar i
mostrar la pauta que cal seguir per aconseguir-ho.

Així, tenim que el projecte el podem enfocar des de diverses perspectives, entre
elles com a:

• Una activitat complexa portada a terme per una determinada organització
amb la finalitat d’aconseguir resultats determinants.

• Un procés desencadenat per aconseguir el canvi qualitatiu o quantitatiu
d’una situació. Suposa una inversió de recursos efectuada per aconseguir un
objectiu concret en un temps determinant mitjançant activitats coordinades
sota una única gerència.

• La combinació de recursos humans i no humans reunits en una organització
temporal per aconseguir un propòsit determinat.

La diversitat de les empreses i les seves necessitats fan que els seus projectes
puguin adoptar moltes formes i tipologies des d’un punt de vista tant quantitatiu
com qualitatiu. Així, tindrem projectes que es poden mostrar molt simples i
d’altres que poden arribar a una forta complexitat i amb un període de vida molt
llarg.

Per tant, el contingut i la complexitat del treball de cada projecte pot ser molt
diferent. Però el que si és clar és la naturalesa temporal, ja que té un inici i un
final clarament definits, que s’inclou en el que es coneix com el cicle de vida del
projecte.

Un projecte és, ni més ni menys, que la recerca d’una solució intel·ligent:
idea, inversió, metodologia o tecnologia que cal aplicar a un problema que
es planteja tendent a resoldre una necessitat.

A diferència dels procediments o processos, el projectes són únics. Cada projecte
està format per unes fases i etapes, per uns requisits, unes tasques específiques, un
equip de treball concret i un període d’execució determinat.

Per això és important saber com es dirigirà i qui el dirigirà i gestionarà. Quan
parlem de dirigir i gestionar fem referència al procés de liderar i portar a terme el
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Desenvolupament del
projecte

L’elaboració progressiva implica
millorar i detallar el pla de

manera contínua a mida que es
va creant informació més

detallada i específica i elements
més precisos.

treball definit en un pla per a la direcció del projecte, així com implementar els
canvis aprovats per assolir els objectius d’aquest. Entre altres aspectes, dirigir un
projecte inclou:

• Identificar requisits.

• Abordar les diverses necessitats, inquietuds i expectatives dels interessats
en la planificació i l’execució del projecte.

• Establir, mantenir i realitzar comunicacions actives, eficaces i de caràcter
col·laboratiu entre els diversos interessats.

• Gestionar els interessats per complir els requisits del projecte.

• Equilibrar les restriccions contraposades, que inclou, entre d’altres:

– L’abast del projecte

– La qualitat

– El cronograma

– El pressupost

– Els recursos

– Els riscos

Les característiques específiques, així com les circumstàncies del projecte,
poden influir sobre les restriccions en les quals l’equip de direcció del projecte
necessita concentrar-se.

La relació entre aquests factors és tan estreta que si algun d’ells canvia és
probable que algun altre canviï també. Per exemple, si el cronograma s’escurça,
sovint el pressupost necessita ser incrementat amb la finalitat d’afegir-hi recursos
addicionals per completar la mateixa quantitat de treball en menys temps. Si no
és possible augmentar el pressupost es poden reduir l’abast o els objectius.

Els interessats en el projecte poden tenir opinions diferents sobre quins són els
factors més importants, creant un desafiament major. La modificació dels requisits
o dels objectius del projecte també pot generar riscos addicionals. L’equip
del projecte necessita ser capaç d’avaluar la situació, equilibrar les demandes i
mantenir una comunicació proactiva amb els interessats, amb la finalitat d’entregar
un projecte que tingui èxit.

Atesa la importància dels canvis, el desenvolupament del projecte per part de la
direcció és una activitat iterativa, i la seva elaboració és progressiva al llarg del
seu cicle. L’elaboració progressiva permet a l’equip de direcció del projecte definir
el treball i gestionar-lo amb més nivell de detall a mida que avança. De manera que,
finalment, el projecte acaba mostrant un conjunt d’etapes amb una sèrie d’accions
corresponents (vegeu la figura 1.1).
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Figura 1.1. Etapes del projecte i accions corresponents

L’objectiu de tot pla d’empresa és determinar la viabilitat i rendibilitat del
projecte de negoci a mitjà termini. Això permet arribar a conclusions i decidir
si finalment l’esdeveniment és viable, assumint uns riscos controlats, o si hem de
canviar d’estratègia, tot evitant el fracàs que de ben segur es podria produir.

No obstant això, el procediment bàsic és sempre el mateix: es tracti tant de
la preparació d’un seminari de formació de tres dies de duració com de la
creació d’una agència de desenvolupament, tots dos requereixen de planificació i
coordinació, de realització d’estudis previs, d’estimacions i de pressupostos, així
com de la definició de sistemes de control i avaluació i de la concreció d’un període
de temps determinat.

La principal diferència rau en la complexitat dels continguts, que exigirà un
ventall més ampli de coneixements, i, per tant, la intervenció de més personal,
assessors i organismes diferents. Com més elements hi intervinguin i més activitat
calgui organitzar, més costarà controlar tot el conjunt.

D’altra banda, també s’exigirà un esforç de treball permanent, que no deixa de
ser un procés repetitiu que segueix uns procediments existents en l’organització.
De manera que per entendre un projecte caldrà saber els tres nivells en els quals
s’estructura: el nivell estratègic, el nivell tàctic i el nivell operatiu (vegeu la figura
1.2).

1. Nivell estratègic, que és el que fa normalment la direcció del projecte. Se
centra en una visió a llarg termini. Les seves tasques són:

• Confirmar i revisar els objectius generals que cal aconseguir.

• Definir les polítiques o els criteris organitzatius que cal aplicar i
les directrius generals per a l’estructura, així com les línies més
importants.

• Definir les responsabilitats generals.

• Formular balanços i pressupostos per a la totalitat del projecte.
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• Plantejar els sistemes de coordinació i control entre les persones o els
organismes que intervinguin en el projecte.

2. Nivell tàctic, que mostra una visió a mitjà termini on es definiran els
recursos amb els quals es compta i quin serà el seu mesurament. Les
funcions que li corresponen són:

• Definir els objectius secundaris per als subprojectes o blocs d’activi-
tats que componen el conjunt del projecte.

• Elaborar normes i programes detallats.

• Estudiar i decidir els recursos que cal emprar i la manera de fer-ho.

• Definir procediments, estructures i temps per al desenvolupament de
les accions, i establir formes de control.

• Assignar responsabilitats operatives i de control.

3. Nivell operatiu, que és la visió a curt termini i l’execució del que s’ha
plantejat. És el nivell on es detalla la programació, així com les activitats
i operacions. Principalment respon a la pregunta de com: com realitzarem
les tasques, amb quines eines treballarem i com s’utilitzaran.

Figura 1.2. Els nivells d’un projecte

La descripció detallada de cada un dels nivells permetrà preparar-se per respondre
a una sèrie de condicionants o limitadors globals i/o específics de l’entorn. Però
els projectes complexos requereixen d’un cert fraccionament per fer-los més
assequibles en el moment de dissenyar-los (vegeu la figura 1.2).

Aquests projectes es caracteritzen per un determinat grau d’inestabilitat i, en
algunes situacions, fins i tot de desordre. La presa de decisions no és regular,
sinó que va evolucionant amb el projecte. Els processos que presenta poden no
ser lineals i la seva planificació i disseny són iteratius.

Dins dels nivells del projecte podem veure com apareixen les entrades dels
recursos necessaris per produir els resultats de les activitats. Aquest recursos
han d’aportar-nos una informació sobre la quantitat, el cost, la qualitat i el temps
que requereix la seva implementació, així com el moment de la seva aplicació.
Gràcies a aquesta informació podrem computar la necessitat de tots els recursos
que caldran per portar endavant el projecte.
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És molt aconsellable que fem el que es coneix com contractes d’entrada de
recursos, que són els documents que garanteixen la concessió d’un recurs en un
termini o en un moment determinat; també es poden utilitzar per comprometre la
disponibilitat de recursos humans. En definitiva, aquests contractes constituiran
els límits on es realitzarà la destinació detallada de les entrades. Malgrat això, el
director o responsable del projecte tindrà llibertat per negociar canvis i per afegir
o suspendre les entrades previstes originàriament.

Per la seva banda, el contingut del treball d’una activitat es mesurarà, entre
d’altres, segons el nombre d’hores/màquina o hores/persona necessari per poder
executar els passos de treball.

I finalment, els resultats desitjats d’una activitat es definiran respecte a l’objecte
del projecte i es registraran en la descripció de l’activitat. La durada de l’activitat
serà el temps necessari per a la seva execució.

1.1 Tipologies dels projectes

Els projectes poden ser de diferents tipologies, i la complexitat dels continguts
exigirà que hi hagi un ventall ampli de coneixements, i per tant que hagi d’haver
més personal per portar-lo a terme. En destaquen, entre d’altres, els següents:

• Projectes d’assessorament

• Projectes d’investigació científica

• Projectes de desenvolupament

• Projectes d’innovació

• Projectes i accions de divulgació

1.1.1 Projectes d’assessorament

Són projectes realitzats per grups d’investigació, així com per assessories, admi-
nistracions, institucions o empreses públiques i privades.

La principal característica de les assessories és la diversitat amb un denominador
comú: donar resposta a les necessitats dels clients. Aquestes necessitats es
materialitzen en objectius tan diversos com la resolució de problemes concrets
relacionats amb la seguretat i les campanyes de màrqueting.

El principal avantatge d’aquesta tipologia de projecte és que permet treballar
aspectes tan diferents com complementaris i modificar-los durant el seu desen-
volupament, permetent l’adaptació a les necessitats puntuals que van sorgint en
un món tan canviant com l’actual.

Trobareu més informació
sobre els tipus de
projectes a l’apartat
“Esdeveniments i
projectes: tipus, objectius i
preparació” de la primera
unitat d’aquest mateix
mòdul.
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En aquestes assessories s’ha desenvolupat un ampli ventall d’accions, però
fonamentalment estan pensades dins del marc estratègic, el posicionament públic
i la recerca de solucions globals i integrals.

1.1.2 Projectes d’investigació científica

La investigació científica és una font d’increment de coneixement i un dels
principals objectius de les universitats. Els treballs d’investigació científica són
una tipologia de projectes realitzats per un grup d’investigació que tenen com
a objectiu contribuir a l’augment del coneixement dins de l’àrea amb què està
relacionat l’esdeveniment.

Les temàtiques poden ser molt variades, com per exemple sanitària, climàtica,
tecnològica, big data, psicològica, grups de risc... L’objectiu és recopil·lar
informació i formular hipòtesis sobre un determinat fenomen.

Així, el primer pas és formular el plantejament del problema, després s’estableixen
els objectius i finalment es formulen les teories, tot justificant en què consisteixen
les raons per a l’estudi del problema.

D’altra banda, en parlar d’investigació ho podem fer a nivell de:

• Investigació bàsica, pura o fonamental. Comprèn tots aquells estudis o
treballs originats que tenen com a objectiu adquirir coneixements científics
nous; s’analitzen propietats, estructures i relacions amb l’objectiu de formu-
lar hipòtesi, teories i lleis.

• Investigació aplicada, que ha permès el progrés del coneixement. S’origina
a partir dels treballs desenvolupats en la investigació bàsica, però amb
l’objectiu d’adquirir coneixements nous, orientats a un objectiu pràctic
determinat.

1.1.3 Projectes de desenvolupament

Els projectes de desenvolupament són uns altres del reptes a l’hora d’organitzar
un esdeveniment en el marc del tradicional d’R+D (recerca i desenvolupament).
L’objectiu és traslladar la recerca de les investigacions per al desenvolupament de
mesures, intervencions i programes que contribueixen a la millora de la temàtica
que cal tractar.

La gestió de projectes de desenvolupament comprèn diverses disciplines entre-
llaçades, com ara les finances, els recursos humans, la comunicació, el risc, les
adquisicions, etc., ja que, en definitiva, busca acomplir l’impacte socioeconòmic
esperat.
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Els treballs de desenvolupament han comportat la producció de nous materials,
dispositius tecnològics, procediments i/o serveis nous, com per exemple: aplica-
cions informàtiques a la formació, peces audiovisuals o fàrmacs nous.

1.1.4 Projectes d’innovació

Els projectes d’innovació es presenten també com un repte que té l’empresa en el
marc de l’R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació). Són un pla estratègic
que suposa la creació de noves idees, productes i/o serveis que comporten el
desenvolupament d’una àrea, com ara la tecnològica, els models de negoci,
l’ecologia...

Per aquest motiu, els projectes innovadors són les accions que apliquen conei-
xements, habilitats i tècniques per respondre a alguna necessitat de l’empresa:
econòmica, social, cultural, tecnològica... Exemples de projectes innovadors els
tenim amb Ferroatlántica, que presenta l’obtenció de manganès electrolític a partir
de “fins de captació de forns” (pols de carbó mineral). O amb l’empresa Bathco,
que ha presentat l’anomenat CemLab, un nou material que permet crear lavabos
a partir d’una base de ciment.

Un projecte d’innovació té com a objectius finals millorar els resultats d’una
empresa des de la vessant de producte, procés i/o servei, i incrementar els
beneficis generats per nous productes, processos i/o serveis.

Un projecte d’innovació té una sèrie de característiques, i entre les més destaca-
des trobem aquestes:

• El primer que s’ha de fer és definir el client de la innovació que volem
desenvolupar, i no serveix la resposta “tothom”, sinó que hem de buscar
un nínxol determinat de mercat.

• Que compti amb una estratègia d’investigació i pràctica ben estructurada i
rellevant respecte als objectius establerts.

• Que pugui respondre les fites marcades.

• Si es tracta d’un projecte molt disruptiu, la imaginació serà un dels requisits
més importants.

• Que sigui realitzat i gestionat per les persones adequades i especialitzades,
i que a més a més els agradi el treball que estan desenvolupant, ja que es
demana un fort nivell de compromís.

• La seva complementarietat amb altres activitat del grup.

• La innovació no és un fi en si mateixa, sinó un mitjà per al constant
desafiament del desenvolupament i l’emprenedoria.

Un mitjà i no un fi

La innovació no és un fi en si
mateixa, sinó un mitjà per al
constant desafiament del
desenvolupament i
l’emprenedoria.
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Els projectes innovadors poden ser:

1. Ecològics. Orientats a la pràctica responsable envers la conservació de
l’entorn i dels seus recursos.

2. Tecnològics. Basats en la creació, la modificació o l’adaptació d’un
producte o servei tecnològic empresarial o social.

3. Educatius. Referits a les noves estratègies i/o mètodes d’ensenyament i
aprenentatge.

1.1.5 Projectes i accions de divulgació

Una de les principals activitats d’un grup d’investigació és la divulgació; aquesta
respon a dos mandats: la necessitat de divulgar la ciència mitjançant els canals
científics (congressos, seminaris, fòrums...) i la divulgació als professionals i al
conjunt de la societat mitjançant els mass media o mitjans de comunicació de
masses (premsa, ràdio, televisió...).

La divulgació científica permet potenciar i incrementar el coneixement global
de la comunitat científica. A més a més, contribueix a la conscienciació de les
persones, l’increment de percepció de riscos i el canvi d’actituds i comportaments.

1.1.6 Altres tipus de projecte

Segons la magnitud i complexitat del projecte, i de la dimensió de l’organització,
del director o del seu responsable, aquest pot classificar-se en quatre categories
bàsiques segons el grau de complexitat:

• Projecte simple o unidisciplinari, en què el director no té autoritat directa
ni capacitat de decisió.

• Projecte de complexitat mitjana, en què el director assumeix algunes
funcions, com la de coordinació i la realització de canvis en la programació.

• El projecte de complexitat alta, en què el director assumeix moltes més fun-
cions, com ara la verificació dels objectius globals i la definició d’objectius
parcials, la responsabilitat global de compartir els objectius del projecte i
les anteriorment esmentades.

• El projecte de complexitat molt elevada, en què el director de projecte ha
de tenir l’autoritat i tota la responsabilitat en general i en els seus detalls.
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1.2 Fases del projecte

Per facilitar la gestió, els directors de projectes els divideixen en fases, enllaçades
amb les operacions de l’organització que el porta a terme. El conjunt d’aquestes
fases es coneix com a cicle de vida del projecte. Així, el cicle de vida defineix les
fases que connecten l’inici del projecte amb el seu final.

Exemple del cicle de vida d’un projecte

Quan una organització identifica una oportunitat a la qual li interessa respondre, sovint
autoritza un estudi de viabilitat per decidir si el farà o no. La definició del cicle de vida del
projecte podrà ajudar el director a veure si la viabilitat esdevé la primera fase del projecte, o
bé ho entendrà com un projecte separat. Quan el resultat del treball inicial no és clarament
identificable, el millor serà tractar-los de manera independent.

No hi ha una única manera de definir un cicle de vida ideal, sinó que varia segons
les necessitats del projecte. Algunes organitzacions han establert polítiques que
estandarditzen tots els projectes amb un cicle de vida únic, mentre que d’altres
permeten a l’equip de direcció escollir el cicle de vida més apropiat.

Generalment, els cicles de vida defineixen:

• El treball tècnic que cal portar a terme en cada una de les fases.

• El moment en què s’han de generar els productes que s’hauran de lliurar en
cada fase; a més, també defineixen la revisió i la verificació de cada un dels
elements que es lliuren.

• Qui està involucrat en cada fase.

• Quins controls i aprovacions s’han de fer en cada fase.

La majoria dels cicles de vida de projectes comparteixen determinades caracte-
rístiques:

• Les fases són seqüencials i normalment es defineixen per alguna forma de
transferència d’informació tècnica o transferència de components tècnics.

• El nivell de cost i de personal és baix a l’inici, arriba al seu nivell màxim
en les fases intermèdies i cau ràpidament quan el projecte s’apropa a la seva
conclusió.

• El nivell d’incertesa i de risc de no acomplir els objectius és alt a l’inici i
gradualment passa a esdevenir certesa i a disminuir el concepte de risc a
mesura que el projecte progressa.

• El poder que tenen els interessats en el projecte per influir en les caracterís-
tiques finals del producte i en el cost final és més alt a l’inici i disminueix
gradualment a mesura que avança. Per què? Per que el cost dels canvis i de
la correcció dels errors augmenta a mesura que el projecte es desenvolupa i
progressa.
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’Stakeholder’

Es tracta d’un anglicisme
empresarial per designar la part

interessada d’un projecte, que
poden ser, entre d’altres, els

treballadors de l’organització, els
seus accionistes, els clients o els

proveïdors de béns i serveis.

Malgrat que cada projecte és únic, tots solen acomplir una sèrie de fases i etapes en
comú. Així, existeix un conjunt de passos per al desenvolupament d’un projecte,
que anomenem fases (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Les cinc fases d’un projecte

L’estructuració en fases permet la divisió del projecte en subconjunts lògics que
ajuden al seu desenvolupament tant a nivell de direcció com de planificació i
control.

1.2.1 Fase 1, inici del projecte

L’inici és la base del projecte, els ciments que el sustenten. En aquesta fase
definirem l’abast i la descripció dels objectius que perseguim per transmetre, de
manera fàcil i directa, la informació necessària a tot l’equip per poder començar-
lo.

També decidirem si és convenient portar-lo a terme, és a dir, si la nova proposta
reportarà més beneficis que esforços o si el resultat valdrà la pena; en altres
paraules, determinarem la seva viabilitat.

En aquesta fase seleccionarem les persones que formaran part de l’equip i
determinarem els seus rols i responsabilitats. Així mateix, definirem i detallarem
els interessos de cadascun dels stakeholders o “parts interessades”.

Una de les accions més importants d’aquesta fase és la comunicació. Convocarem
una primera reunió de contacte amb tot l’equip en la qual informarem dels
objectius del projecte i buscarem un compromís per part de tots els involucrats,
tant externs com del mateix equip de treball. No tan sols és el moment de
respondre a preguntes i dubtes que poden sorgir, sinó que les anotarem quan no
hi hagi una resposta inicial, fet que provocarà que haurem d’investigar sobre la
solució futura més encertada.

Durant aquesta fase, a més, s’establiran les normes d’execució i el model
de relació amb el client per al desenvolupament del projecte, identificant les
persones i els recursos claus.

Viabilitat del projecte

Davant la possibilitat de tirar endavant un projecte, el que hem de fer en primera
instància és comprovar si és possible i quines repercurssions genera en l’entorn on
s’aplicarà; és a dir, comprovar la viabilitat.
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La viabilitat està determinada per l’anàlisi del producte o servei, l’oferta, la
demanda, la competència i el target o públic objectiu al qual ens dirigirem; en
definitiva, per una anàlisi de mercat. Però també cal incloure-hi les necessitats
financeres, com ara els costos i els beneficis.

La viabilitat s’ha d’establir en una sèrie de dimensions, tot identificant, per
a cadascuna, els recursos necessaris.

Hi ha un munt de variables que influiran en la viabilitat del projecte. Variables
que, a més, estan interconnectades i, fins i tot, són interdependents (és a dir, es
poden donar algunes variables i d’altres no, de manera que podria ser o no viable
depenent de les interconnexions que es facin). En destaquen les següents:

• La viabilitat tècnica. És una de les més importants i de les més òbvies.
Algunes de les raons tècniques que poden fer inviable un projecte són, entre
d’altres:

– Perquè no existeix una solució tècnica factible.

– Perquè hi ha problemes d’espai.

– Perquè hi ha problemes d’abastiment o de mà d’obra.

• La viabilitat del mercat. La idea de negoci pot ser interessant sempre que
hi hagi un mercat real i/o potencial.

• Els elements culturals. En una economia globalitzada és important que el
projecte pugui ser viable culturalment en qualsevol lloc. Hi poden influir
molts factors: el vocabulari utilitzat, els colors, els costums de consum...

• El aspectes legals. Un dels principals factors que poden influir en la
viabilitat és la normativa que pot afectar molts aspectes del negoci, com ara
temes de medi ambient, personal, fiscal i de dret mercantil. Si el projecte
no acompleix les normes i tampoc el podem modificar, el resultat serà un
projecte inviable.

• La política. L’estabilitat o inestabilitat política pot ajudar a l’èxit o al fracàs
d’un negoci en el país on es produeixen aquests efectes. Un negoci amb forts
components internacionals podria veure’s afectat pel risc polític fins al punt
de ser inviable.

• Els elements econòmics. Hi ha molts factors en joc, però l’objectiu final de
crear un esdeveniment és generar riquesa. Si l’empresa no guanya diners,
el seu projecte acaba no sent viable.

• El factor humà, lligat a conceptes com lideratge i coneixement. Les
persones són les que fan la diferència entre un projecte que funciona sobre
el paper i un projecte amb èxit. Una persona capacitada, amb formació,
experiència en el sector, dots de lideratge i aptitud per a la gestió del projecte
és molt probable que tingui èxit.
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Per establir la viabilitat, els problemes són més fàcils de resoldre si les persones
amb responsabilitat en la seva posada en marxa arriben a un acord. Per aconseguir-
ho, totes les activitats i/o els elements que cal analitzar, així com la recopilació i
l’estructuració de la informació, han d’estar clarament centrades en els objectius
generals del projecte.

L’estudi de viabilitat d’un projecte és més una forma de pensar que un procés
burocràtic. Per augmentar el seu ús és important que tingui suficients detalls
que permetin continuar amb les següents fases del projecte, facilitant l’aplicació
d’una anàlisi comparativa en la preparació del control final (auditoria) que avaluï
el que es lliurarà.

Establiment dels objectius

En aquesta fase inicial, i a banda de la viabilitat, és important establir els objectius,
que han de tenir unes característiques determinades:

• Han de ser específics i clars. No poden mostrar ambigüitats que portarien
a confusions innecessàries.

• Han de ser mesurables. En el cas que no ho siguin, haurem d’utilitzar
proves qualitatives o establir patrons (estàndards) de referència que permetin
comparacions tan objectives com sigui possible.

• Han de tenir assignat un factor de risc. És una manera de preveure les
conseqüències de l’incompliment dels objectius; d’aquesta manera, totes
les persones involucrades seran conscients dels riscos existents.

• S’han de classificar per categories, tenint en compte totes les variables que
els poden afectar. En ocasions n’hi ha prou amb establir unes categories
per ordre d’importància, però en altres ocasions caldrà crear una jerarquia,
especialment quan hi ha molts objectius que cal considerar.

• S’han de posar sempre per escrit i han de reflectir totes les condicions, així
com l’ordre de prioritat establert.

• Els terminis d’execució han de ser reals.

Tres preguntes són bàsiques per definir els objectius amb correcció: què
volem aconseguir? En quin termini? Amb quins recursos i costos màxims?

D’altra banda, és important no confondre objectius amb intencions. Els objectius
fan referència a les fites a assolir, que poden ser financeres, de negoci, de carrera
professional o de relacions personals, mentre que les intencions són just el que hi
ha darrere de tot això: les raons per les quals ho vull fer.

No tots els objectius tenen la mateixa importància per a l’organització. Entre
els factors que poden influir en la prioritat d’un objectiu es poden incloure des
de la disponibilitat de recursos o les consideracions del cost fins a les pressions
exercides per un determinat grup d’usuaris.
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1.2.2 Fase 2, planificació o programació

La planificació respon a la segona fase del projecte. Els processos de planificació
són la base que sustenta qualsevol idea o iniciativa, dotant de mètode i estructura
una sèrie d’accions conjuntes. En la part oposada, el que trobem és la improvisa-
ció.

En aquesta fase haurem de detallar al màxim les tasques i els recursos que es
necessitaran. Es tracta d’un moment clau, ja que una planificació errònia pot
resultar molt perjudicial. Planificar és fer un càlcul tècnic estimat del que passarà
en els propers dies, setmanes, mesos i/o anys.

Una bona planificació fa que les companyies estiguin més ben organitzades (sent
aquestes, quasi sempre, les més consolidades i rendibles); entre els avantatges
més importants en destaquem:

• Converteix les fites d’una empresa en objectius accessibles.

• Defineix les tasques i els temps d’execució.

• Estableix prioritats i posa el focus en les fortaleses de les organitzacions.

• Millora la presa de decisions.

• Impulsa el major control del procés.

La planificació és tan important que, de fet, sovint els projectes podrien
interpretar-se com un mitjà per assolir, directament o indirecta, els objectius
recollits en el pla estratègic d’una organització.

L’especialització en la gerència de projectes es basa principalment en l’elaboració
d’una planificació estratègica, en què s’hauran de considerar els següents elements
clau:

• Activitats crítiques o camí crític

• Dependències entre activitats

• Recursos necessaris i disponibles

• Consum equilibrat de recursos

• Costos planificats i despeses reals

• Terminis fixos

• Treball en equip

• Incertesa, riscos i simulacions de projecte

• Contratemps i activitats comodí
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Importància de la
planificació

Sense planificació, el control del
projecte seria impossible. Un

responsable controla el treball
únicament quan tots els membres

del seu equip controlen el seu
propi a través de la verificació de

les especificacions realitzades
per cada activitat.

• Relacions amb les persones que participen en el projecte

• Lliçons apreses i processos desats

Les etapes de la planificació són:

1. La situació actual: els objectius principals i generals que es volen assolir
quan el projecte es tanqui.

2. Reunió d’inici i establiment d’un pla d’acció.

3. Esborrany i reunió amb els responsables.

4. Pla d’activitats.

5. Assignació de recursos i enfocament realista.

6. Execució.

7. Estratègica de comunicació, revisió, fites i seguiment de projecte.

8. Tancament de projecte, reunió d’equip i lliçons apreses en la planificació
(la convertim en un procés per reutilitzar-lo més endavant o l’abandonem?).

Un dels requeriments de la planificació és la flexibilitat: cal adaptar-se a les
variacions de l’entorn d’operació i fins i tot anticipar-se a alguns canvis.

En la taula 1.1 podeu veure els diferents àmbits i nivells que s’estableixen en
un projecte; per a cadascun d’ells, la planificació ha de reflectir els continguts
següents:

• Prioritat: de cada un dels objectius establerts i dels recursos assignats a
cadascun.

• Identificació de les variables: que poden intervenir en la planificació per
anticipar les condicions existents en el futur.

• Alternatives: respecte als objectius, els recursos disponibles i la situació
actual i previsible.

• Seqüència: de les accions que s’han de realitzar i establint els elements de
coordinació i integració.

• Recursos: els que calgui aportar durant l’acció futura tot establint les
condicions d’adquisició i la utilització.

• Terminis: en què s’hauran d’assolir els objectius, establerts racionalment i
en funció dels recursos disponibles.

• Costos: previsió per assolir els resultats.

• Estàndards: de tasques i responsabilitats per a l’execució de les tasques.

• Control: establiment de les formes de control del desenvolupament de les
accions i del grau de realització dels objectius proposats.
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Taula 1.1. Nivells i àmbits de la planificació

Àmbit Estudi Estratègia Disseny Producció Inici

Econòmic Risc/cost Avaluació Impactes Ajustaments Estimació del cost del
projecte

Definició de projecte Especificació,
tecnologia, calendari

Pressupost, calendari,
planificació

Documentació del
disseny

Requisits detallats,
contractes

Formació de manuals

Anàlisi financera Fonts possibles Pla de caixa Detall dels
pagaments

Pressupost anual i pla
operatiu

Anàlisi de l’entorn Estimació inicial Descripció detallada Identificació del
suport del públic

Relacions públiques Màrqueting i
magatzems

Organització de
sistemes

Descripció inicial del
projecte

Responsabilitats del
sistema d’informació

Contractes,
calendaris,
responsables

Temes de contracte
de personal

Organització i
operació

Infraestructures i
suport

Estimació del nivell
de suport

Pla logístic preliminar Planificació de
l’organització

Definició de
l’organització de
suport

Planificació del
transport

Font: Diputació de Barcelona

1.2.3 Fase 3, Execució

Aquesta fase normalment coincideix amb la fase de disseny d’un projecte, a mida
que aquest avança. L’execució és un procés que s’ha de dur a terme de manera
coordinada, i a vegades paral·lelament; s’encarrega de:

• la coordinació de persones involucrades,

• les seves tasques (detallades i marcades en la fase de planificació) i

• els recursos necessaris per portar-ho tot a terme.

La fase d’execució es desenvolupa en subàrees i activitats de diverses índoles, fet
que permetrà acomplir amb els diferents objectius marcats dins del projecte. Dins
la fase d’execució trobem dos processos:

• Direcció del projecte: coordina i dóna suport als equips de treball.

• Garantir la qualitat: consisteix a seguir un conjunt d’accions sistemàtiques,
implementades dins d’una empresa.

La figura del director de projectes (Project Manager) en aquesta fase és triple:

• Controla l’acompliment realista de la planificació del projecte.

• Avalua i fa un seguiment exhaustiu del consum de recursos (econòmics i
humans), dates i terminis, utilitzant eines com Excel i gràfiques de consum.
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• Fa els canvis necessaris i recalcula la millor ruta de treball, guardant
simulacions de planificació per prevenir contratemps no desitjats.

Les etapes d’execució d’un projecte, en sentit resumit, són les següents (tres,
més una d’inicial):

1. Es requereix una etapa inicial per posar-lo en marxa. Podem associar-la
amb la fase d’organització, amb els objectius generals de:

(a) Definir una fita d’inici de l’execució.

(b) Establir una primera reunió del comitè de seguiment assignat al
projecte.

(c) Fixar la primera reunió del projecte.

(d) Definir un manual del pla del projecte.

(e) Aprovar el pla d’incorporació de recursos humans i materials.

2. Organitzar els mitjans humans i materials del projecte per poder assignar
els recursos adequats a cada tasca. És a dir, l’equip del projecte comença
amb l’elaboració dels “lliuraments”.

3. Controlar, per garantir la correcta execució i el control del risc. És a dir,
caldrà desglossar les tasques de manera que es pugui programar la seva
execució i determinar els recursos que han de mobilitzar-se.

4. Concloure, per obtenir l’acceptació i fer el lliurament del producte o servei.
És a dir, aquest és pròpiament el moment de l’execució, on hi haurà la
responsabilitat de l’equip i la supervisió del client. En aquest punt la
comunicació és bàsica per poder prendre decisions al més ràpid possible
en el cas que sorgeixin problemes.

Però executar no és fàcil, ja que hi ha una sèrie de problemes que són recurrents;
sorgeixen quan:

• Les exigències del director del projecte són poc realistes, com per exemple
terminis incorrectes pel fet de ser massa curts o massa llargs.

• La direcció retarda les decisions i obliga l’equip a estar inactiu o a dedicar-
se a tasques que encara no han estat decidides i que poden ser ineficaces
perquè al final no responen a les decisions finals.

• No estan clarament definides les tasques que s’han adjudicat a cada membre
de l’equip.

• No existeix una unitat de criteris entre les diferents persones de l’equip.

• No s’obtenen els resultats esperats o hi ha dificultats pels resultats en les
quantitats especificades.

• El projecte ocupa més temps i consumeix més recursos dels previstos.

• Es retiren recursos del projecte per un canvi de prioritats.
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• S’introdueixen modificacions en la planificació de manera irregular, sense
tenir en compte les conseqüències que poden provocar en la resta d’activi-
tats.

• Es donen ordres i contraordres.

• Hi ha un nombre excessiu de formularis, cosa que alenteix el procés.

• No es disposa de personal amb experiència en l’execució de projectes.

Fase 4, anàlisi i reajustament

L’anàlisi es considera un procés continu al llarg de tota la vida del projecte,
però especialment esdevé una fase cronològicament contemporània a l’execució
mitjançant les comprovacions dels progressos realitzats i l’acompliment dels
requisits establerts.

La fase pròpiament dita d’anàlisi permet identificar i corregir accions inneces-
sàries o pernicioses. És en aquesta moment quan s’obté la informació relativa
a com està evolucionant el projecte en funció del que s’ha proposat inicialment.
Això permetrà fer les correccions oportunes. Els principals aspectes que s’han
de controlar:

• Els canvis en la planificació i les conseqüències d’aquests canvis en el
projecte o en la seva organització.

• Els costos respecte al pressupost i a l’aportació de recursos.

• La qualitat de les tasques.

• La capacitat per acomplir les dates de termini establertes.

• La disponibilitat de recursos econòmics, tècnics i humans.

Durant certs moments del control s’hauran de:

• Generar informes sobre la importància relativa de factors com el temps, la
qualitat i el cost, entre d’altres.

• Mostrar les desviacions i llurs conseqüències per intentar trobar les
millors solucions possibles.

• Prendre decisions i dur a terme certs canvis.

La gestió del projecte es pot considerar com un conjunt de reajustaments o
processos d’adaptació dinàmica a les restriccions o limitacions de l’entorn.

Els reajustaments tenen lloc després del procés d’avaluació de l’execució, és a
dir, després d’avaluar, negociar i aconseguir, o bé canviar recursos o bé modificar
el procés establert. Per tant, implicarà dur a terme negociacions entre les parts
involucrades.
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La negociació dels reajustaments presenta elements de cooperació i de satisfacció
de necessitats, i el compromís per equilibrar els interessos presents abans de la
presa de decisions.

Els canvis s’han de formalitzar concretant les conseqüències econòmiques,
materials i de personal (incloent-hi la direcció del projecte).

1.2.4 Fase 5, avaluació i tancament

Un cop finalitzat el projecte, es fa una avaluació final de la gestió duta a terme,
amb eines com Excel o bases de dades i de càlcul.

Aquesta és la fase de tancament d’un projecte i és el moment de saber si hem
assolit l’objectiu o objectius, o si, en canvi, hem fet alguna desviació que requereix
de rectificacions.

Les causes de les desviacions poden ser:

• Una estimació errònia del pressupost o un canvi del mateix.

• Una modificació de l’estratègia o de l’objectiu principal.

• La falta de recursos tecnològics o humans pels quals el projecte es pot
rellentir i/o no tenir la qualitat prevista.

Lliçó apresa: la reflexió que exigeix el tancament també servirà per treure
conclusions, aprendre i poder-ho aplicar en nous projectes.

Per dirigir totes aquestes fases i obtenir l’èxit esperat a l’hora de portar a terme
el projecte hi ha tres disciplines importants que hem de conèixer: la direcció del
portafolis, la direcció de programes i la direcció de projectes pròpiament dita.

1.3 Direcció de projectes, de programes i de portafolis

En general, tot el treball d’una organització es pot dividir en dos grans grups: els
projectes (grans i petits) i el suport (operació contínua), ja que l’administració es
pot considerar separadament o com a part del suport.

Pel que fa al suport, per dirigir totes les fases del projecte i obtenir l’èxit esperat
a l’hora de portar-lo a terme hi ha tres nivells d’actuació o disciplines que cal
conèixer:

• Els projectes, que es produeixen quan hi ha activitats noves, incloent-hi les
millores. Té un inici i uns objectius específics; són elements que es lliuren
i són únics.
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• Els programes, que agrupen projectes relacionats i que poden ser executats
de manera seqüencial o en paral·lel.

• Els portafolis, que són una col·lecció de programes i de projectes que poden
estar o no relacionats.

Tots tres estan relacionades en el sentit que es troben alineats i impulsats per les
estratègies de l’organització, i els tres contribueixen a l’assoliment dels objectius
estratègics. Hi ha una sèrie d’elements, presents en tots els nivells, que han de ser
tinguts en compte per les direccions corresponents (vegeu la taula 1.2).

Taula 1.2. Elements que cal tenir en compte i tasques de les tres direccions

Projectes Programes Portafolis

Abast Els projectes tenen objectius
diversos. L’abast s’elabora
progressivament al llarg de la vida
del projecte amb objectius diversos

Els programes tenen un abast
major i proporcionen beneficis molt
significatius

El portafolis és un document amb
un abast organitzacional que varia
en funció dels objectius de la
mateixa

Canvi Els directors de projecte preveuen
canvis i implementen processos
per mantenir aquests canvis
administrats i controlats

Els directors de programes
preveuen canvis que poden seguir
tant a nivell intern com a nivell
extern al programa, i estan
preparats per gestionar-los

Els directors de portafolis
monitoren permanentment els
canvis en un entorn més ampli,
tant a nivell intern com extern

Planificació Els directors de projecte
transformen progressivament la
informació d’alt nivell en plans
detallats al llarg del cicle de vida
del projecte

Els directors de programa
desenvolupen el pla general del
programa i creen plans d’alt nivell
per guiar la planificació detallada a
nivell dels components

Els directors de portafolis creen i
mantenen els processos i la
comunicació necessària
relacionada amb el portafolis
global

Direcció Els directors de projectes
dirigeixen l’equip de projecte de
manera que se’n compleixin els
objectius

Els directors de programa
dirigeixen el personal i els directors
de projecte, que ho veuen des
d’una òptica global

Els directors de portafolis poden
dirigir o coordinar el personal de
direcció de portafolis o de
programes i projectes que tingui
responsabilitat d’informar el
portafolis global

Èxit L’èxit es mesura per la qualitat del
producte i del projecte,
l’oportunitat, el compliment del
pressupost i el grau de satisfacció
del client

L’èxit es mesura pel grau que el
programa satisfaci les necessitats i
els beneficis que li van donar
origen

L’èxit es mesura en termes del
rendiment de la inversió global i de
l’obtenció de beneficis del
portafolis

Monitoratge Els directors de projecte monitoren
i controlen el treball realitzat per
obtenir els productes, els serveis o
els resultats pels quals el projecte
va ser encetat

Els directors de programa
monitoren el progrés dels
components del programa amb la
finalitat d’assegurar que es
compleixin els objectius globals,
cronogrames, pressupost i
beneficis d’aquest

Els directors de portafolis
monitoren els canvis estratègics i
l’assignació global dels recursos,
els resultats i el risc del portafolis

Project Management Institute, I.

1.3.1 L’oficina de la direcció de projectes (PMO)

La PMO (Project Management Office) és una estructura de gestió que estandar-
ditza els processos de govern relacionats amb el projecte i fa més fàcil compartir
recursos, metodologies, eines i tècniques. A més a més, dóna suport a la direcció
de projectes.
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Les oficines poden adoptar diferents formats, segons el grau de control i/o
d’influència; així tenim:

• De suport, el rol és consecutiu per als projectes, de manera que primer
subministren plantilla, després fan millores pràctiques, segueixen amb la
capacitació, per a continuació fer l’accés d’informació i lliçons apreses
d’altres projectes.

• De control, proporcionen suport i exigeixen l’acompliment per diferents
mitjans. En posar-se d’acord s’adopten metodologies de direcció a través
d’una plantilla, els formularis i les eines específiques i/o de conformitat en
termes de govern.

• De directiva, quan exerceixen el control dels projectes assumint la seva
direcció.

Les PMO treballen i integren les dades, així com la informació dels projectes
específics corporatius, i avaluen fins a quin punt es compleixen els objectius
estratègics d’alt nivell. Poden tenir autoritat per prendre decisions, fer reco-
manacions o prendre mesures (si és necessari) al llarg del procés del projecte.
També participen en la selecció, la gestió i la utilització de recursos de projectes
compartits o dedicats.

L’oficina de direcció és el vincle natural entre els portafolis, els programes i els
projectes de l’organització i els sistemes de mesura corporativa (per exemple, un
quadre de comandaments intermedis). Com donen suport els directius? De
diverses maneres:

• Gestionant recursos compartits.

• Identificant i desenvolupant una metodologia.

• Entrenant, orientant, capacitant i supervisant.

• Fent monitoratge de l’acompliment dels estàndards, les polítiques, els
procediments i les plantilles mitjançant auditories.

• Desenvolupant i gestionant polítiques, procediments, plantilles i altra docu-
mentació compartida dels projectes.

• Coordinant la comunicació entre projectes.

Tanmateix, els directors de projecte i les PMO persegueixen objectius diferents,
i per tant responen a necessitats diferents. Algunes de les diferències més
importants són:

• El director de projecte se centra en els objectius específics, mentre que la
PMO gestiona els canvis relatius al programa.

• El director de projecte controla els recursos assignats, mentre que la PMO
optimitza l’ús dels recursos.
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• El director del projecte gestiona les restriccions dels projectes individuals,
mentre que la PMO gestiona les metodologies, els estàndards, els riscos/o-
portunitats globals, les mètriques i les interdependències entre projectes a
nivell d’empresa.

La figura del director de projecte és, per tant, la persona assignada per l’organitza-
ció amb l’objectiu de liderar l’equip responsable que haurà d’assolir els objectius
del projecte.

Depenent de l’estructura de l’organització, un director de projecte pot estar sota
la supervisió d’un gerent funcional. En altres casos, el director de projecte pot
formar part d’un grup de diversos directors de projecte que depenen d’un director
de programa o del portafolis, que és el responsable del projecte de tota l’empresa.

El director de projecte treballa directament amb el director del programa o
del portafoli per complir amb els objectius del projecte i per assegurar que el
pla per a la direcció del projecte està alineat amb el pla global del programa.

El director del projecte també treballa estretament i en col·laboració amb altres
persones, com ara l’analista de negoci, el director de qualitat i experts en matèria
específica del projecte.

Les responsabilitats d’un director de projecte són bàsicament dues:

• Atès que la direcció del projecte es mostra com una disciplina estratègica,
les seves responsabilitats aniran dirigides a produir la satisfacció en tres
àmbits:

– De les tasques.
– De l’equip en global.
– Les individuals dels membres de l’equip.

• Esdevenir un bon estrateg, tot utilitzant les eines de la comprensió, de
l’aplicació dels coneixements i de les bones pràctiques, i tenint unes
competències que podem resumir en tres àmbits:

– Coneixement: referit a allò que sap sobre la direcció de projectes.
– Acompliment: referit a allò que és capaç de fer o aconseguir quan

aplica els seus coneixements sobre la direcció de projectes.
– Personal: referit a la manera com es comporta quan executa el projecte

o les activitats relacionades amb aquest. L’eficàcia personal abasta
actituds, característiques de la personalitat i capacitat de lideratge.

1.3.2 La direcció de programes

Un programa es defineix com una organització tipus paraigua sobre un conjunt
de projectes relacionats, subprogrames i activitats de programes. La gestió es fa
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de manera coordinada per obtenir beneficis que no s’obtindrien si es gestionés de
manera individual.

Un projecte pot o no formar part d’un programa, però un programa sempre
consta de projectes. A banda, els programes poden incloure elements de treballs
relacionats que estan fora de l’abast dels projectes específics del programa.

La direcció de programes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines
i tècniques d’un programa per satisfer els requisits d’aquest i per obtenir
uns beneficis i un control que no és possible obtenir dirigint els projectes de
manera individual.

Els resultats permeten la relació dels programes. Si aquesta relació és donada pel
client, el venedor, la tecnologia o un recurs en comú, l’esforç s’haurà de gestionar
a mode d’un portafolis de projectes, en lloc de fer-ho com un programa.

La gestió dels programes se centrarà en les relacions existents entre les accions,
de manera que s’hi poden incloure:

• Resoldre restriccions i/o conflictes de recursos que afecten múltiples projec-
tes del programa.

• Alinear la direcció de l’organització/estratègica que afecta les metes i els
objectius dels projectes i del programa.

• Resoldre la gestió d’incidències i canvis dins de l’estructura de governabili-
tat compartida.

1.3.3 La direcció de portafolis

Els projectes o programa del portafolis no són interdependents necessàriament,
ni estan sempre relacionats de manera directa. Per exemple, el comitè científic
que gestiona els continguts del congrés i el departament de logística que gestiona
les reserves dels assistents funcionen individualment.

En la direcció del portafolis, la gestió es mostra centralitzada en un o més
portafolis amb l’objectiu d’assolir els objectius específics i/o estratègics. També
se centra a garantir que els projectes i els programes es revisin per poder establir
prioritats en l’assignació de recursos.

Per poder treballar un portafoli serà necessari tenir la gestió adequada referida als
mètodes i a les polítiques de control directe dins d’un marc clarament determinat.
La complexitat d’aquesta gestió requereix d’una maduresa organitzativa, un
capital humà competent i una focalització sistemàtica en projectes.
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2. Aspectes organitzatius i de control en l’execució de projectes

Tant el projecte com la direcció de projectes es porten a terme en un entorn més
ampli que supera el del mateix projecte. El treball es fa segons els objectius de
l’organització, i es gestionarà segons les seves pràctiques. Per tant, l’estructura
organitzativa afectarà els mètodes que s’utilitzaran per a l’assignació del personal,
de la direcció i de l’execució de projectes.

La cultura i l’estructura empresarial tenen una influència clara en la gestió i la
consecució dels projectes. També pot influir en el projecte el nivell de maduresa
de la direcció de projectes de l’organització i dels seus sistemes de direcció. Quan
en un projecte, a més a més, participen altres empreses o institucions externes,
aquest rebrà la influència de més d’una cultura empresarial.

A l’hora de dirigir un projecte cal tenir en compte tres factors:

• La cultura i l’estil organitzatiu. Són les normes que a nivell cultural
inclouen un coneixement comú sobre quin enfocament abordar a l’hora
d’haver d’executar un projecte, quins mitjans considerarem acceptables per
a aquesta fi i qui té la influència per facilitar-ho. Moltes organitzacions han
desenvolupat cultures pròpies, on s’inclouen conceptes com ara missions,
visions, valors, normes, creences... Però també han desenvolupat polítiques,
mètodes, procediments i percepcions de les relacions d’autoritat i ètica
laboral, entre d’altres. Per tant, un director de projecte ha de saber i
comprendre les diferents cultures i estils de l’organització que poden influir
de manera directa en un projecte.

• L’estructura de l’organització. És un factor ambiental de l’empresa que
pot afectar la disponibilitat de recursos i influir en la manera de dirigir els
projectes.

• Els actius dels processos de l’organització. Van referits a plans, polítiques,
procediments i lineaments, ja siguin formals o informals. A més, inclouen
les bases de coneixement de l’organització, les lliçons apreses i la informa-
ció històrica.

Per tant, tot projecte ha de basar el seu plantejament organitzatiu en:

• L’estructura organitzativa que adopta, que pot ser funcional, orientada a
projectes o matricial.

• El pla de gestió de personal relacionat amb cada projecte. Aquest pla descriu
quan i com les persones s’incorporen i es desvinculen del grup del projecte.

• L’assignació de rols i responsabilitats. És a dir, a cada persona de l’equip se
li ha d’assignar un rol o una responsabilitat; a més, s’ha d’establir si quan
actua ho pot fer motu proprio o requereix d’una autorització.
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• La realització d’una informació de suport; per exemple, sobre la inversió,
els costos i la repercussió econòmica, o sobre els equips, els departaments
o els llocs de l’organització. Per exemple, presentar evidències que acreditin
la informació de suport com factures, plànols o jerarquia d’equips.

Per la seva banda, el control durant l’execució determinarà la magnitud adequada
d’unitats o càrrecs subordinats a càrrec d’un supervisor i en cadascun dels nivells
de l’organització. És per aquest motiu que hi haurà una supervisió i un control,
així com un responsable corresponent, en cada acció i fase que ens anem trobant
en el cicle de vida del projecte. Entre els aspectes dels quals caldrà fer anàlisi i
seguiment destaquen:

• El monitoratge del treball

• L’abast del projecte

• El cronograma

• Els costos

• Els riscos

• Els recursos humans

• La qualitat

2.1 Aspectes organitzatius en l’execució de projectes

Pensem que cada organització té la seva pròpia cultura laboral, les seves pròpies
polítiques i normes que es veuran projectades a través dels seus col·laboradors
i que influiran en la manera com hem d’executar correctament un projecte. El
responsable o director de projecte ha d’estar sensibilitzat amb aquests factors, ja
que poden arribar a ser determinants en la seva direcció.

L’estructura organitzativa és bàsicament influència, informació i control.
Permet gestionar un projecte de manera efectiva, ja que, segons com
s’estructuri una empresa, pot veure’s afectada la disponibilitat de recursos
i influir en la manera de dirigir els projectes.

Hi ha dos factors que afecten l’estructura:

• El context, que inclou: la mida de l’organització, la tecnologia, la cultura
interna, l’ambient i els factors de cultura nacional.

• El disseny: fa referència a quin tipus d’estructura organitzativa s’escollirà,
tot tenint en compte la selecció estratègica i els models institucionals
d’estructura.
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L’estructura, per tant, serà el model que les persones de l’organització creïn amb
la finalitat de poder conduir-la, a través d’una excel·lent comunicació en tots els
sentits i continguts, al progrés i a l’èxit del projecte. Una estructura haurà de tenir
en compte les següents característiques:

• S’ha de mostrar com un sistema obert, en constant interacció amb una sèrie
d’elements (ambient, matèria primera, persones, energia i informació...).

• S’ha de concebre com un sistema amb objectius i funcions múltiples, que
impliquen interaccions variades amb l’ambient.

• Ha d’estar estructurada per molts subsistemes que estiguin en una interacció
els uns amb els altres.

• Ha de permetre orientar els esforços i administrar els recursos disponibles
(unitats organitzatives, materials, recursos humans, financers, pla de tre-
ball...).

• Ha de realitzar la programació en la seva totalitat d’activitats que ha de
permetre organitzar, coordinar i controlar totes les fases del projecte.

• S’ha de basar en la mida de les oficines i la magnitud, el nivell dels càrrecs
executius i els mètodes administratius.

• S’ha de mostrar apta per enfrontar-se a l’alta competència, a canvis tecno-
lògics i als controls dels recursos i la seva complexitat.

Totes les activitats que es requereixin per a la implementació i operació del
projecte s’hauran de programar, coordinar i controlar per alguna instància, prevista
amb anterioritat a l’etapa d’estudi del projecte. És a dir, l’estratègia que cal seguir
ha de buscar una estructura ideal que li permeti assumir amb una certa facilitat
el repte i el compromís que exigirà el pla d’acció.

2.1.1 Estructures organitzatives: funcional, orientada a projectes i
matricial

Pensem que, a la pràctica, cada empresa s’organitza d’una forma diferent; és
per aquest motiu que se solen distingir tres tipus d’estructures organitzatives:
funcional, orientada a projectes i matricial.

Estructura funcional

L’estructura funcional és la típicament jeràrquica, on cada treballador té un supe-
rior definit. En el nivell superior, l’empresa s’organitza per funcions de tasques;
per exemple, el departament de comptabilitat, el departament de producció o el
departament de recerca.
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Els membres de la plantilla responen únicament al superior del seu departament,
de manera que es busca una línia directa de comunicació entre els nivells inferiors
i els superiors. A més, cada departament es pot subdividir en unitats més petites
i específiques on es porta a terme el treball i les activitats del projecte de forma
independent, i emmarcant els projectes dins de les àrees funcionals de l’empresa.

En aquest tipus d’estructura, els projectes que necessiten de diversos departaments
solen trobar més impediments i dificultats en el seu desenvolupament, ja que són
transversals a l’estructura organitzativa (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. Esquema de l’estructura funcional

Els avantatges de l’estructura funcional són:

• Facilita la planificació i el control pressupostari.

• Possibilita el millor control tècnic.

• Més alt grau d’especialització.

• Permet una continuïtat, tant en la política com en els procediments.

• Facilita el control, ja que només hi ha una línia immediata directa a qui
reporta el que s’està fent.

• Línies de treball més ben definides.

• Els canals de comunicació estan ben definits.

• És una bona estructura per ser aplicada a mitjanes empreses.

Els desavantatges de l’estructura funcional són:

• El director o gerent del projecte no té un gran poder.

• Cap persona és responsable de la globalitat del projecte.

• La coordinació és complexa i costa aprofitar-se de l’especialització de les
diferents àrees.

• Les decisions s’inclinen sovint cap als grups funcionals més forts.
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• Les iniciatives estan orientades més cap allò que és funcional que els
diferents projectes en curs.

• Mostra tenir una flexibilitat poc desenvolupada.

• Els projectes tenen baixa prioritat, per la burocràcia que arriben a necessitar.

Estructura orientada a projectes

L’estructura orientada a projectes és l’extrem oposat a l’estructura funcional. En
aquest cas, l’empresa té diversos projectes i un equip orientat dedicat a temps
complet per a cadascun d’ells, amb un únic director dels projectes, que se situa
en el nivell jeràrquic superior de l’organització.

S’estructura també en departaments, però tots han de reportar directament al
director de projecte. En certa manera, l’organització està estructurada segons els
projectes més que no pas segons els departaments.

Els membres de l’equip estan ubicats habitualment en un mateix lloc, i la majoria
dels recursos de l’organització estan involucrats en el treball del projecte. La
dificultat sorgeix a l’hora de transferir coneixements a través dels projectes.

Hi ha dues maneres diferents de representar l’estructura orientada a projectes
(vegeu la figura 2.2 i la figura 2.3).

Figura 2.2. Estructura orientada a projectes (A)

Figura 2.3. Estructura orientada a projectes (B)

Els avantatges de l’estructura orientada a projectes són:



Organització d’esdeveniments empresarials 36 Aspectes organitzatius de la gestió de projectes

• És més eficient de cara al projecte.

• Optimització dels recursos.

• Responsabilitat clara i limitada. El gerent o director del projecte té més
autoritat.

• L’equip es mostra molt lleial cap al projecte.

• Hi ha una millor comunicació entre els membres del projecte, fet que permet
una millora de l’eficiència.

• Facilitat a l’hora d’implementar el control.

Els desavantatges de l’estructura orientada a projectes són:

• Els equips no són estables i en finalitzar un projecte tenen tendència a
desaparèixer; això pot implicar que a la llarga els seus membres es puguin
sentir poc identificats amb l’organització i fora de lloc amb cada nou
projecte.

• Com que no hi ha unes àrees funcionals clares poden produir-se faltes
d’especialització en els membres de l’equip.

• Es dupliquen els rols, és a dir, membres de diferents equips fan les mateixes
tasques.

• El fet que cada equip sigui independent de la resta pot produir a la llarga
una pèrdua d’eficiència en concepte de recursos.

• El creixement i el progrés del projecte són més difícils.

Com podem resoldre aquests desavantatges? Una solució possible és la creació
d’una oficina de gestió de projectes, que procurarà pal·liar els desavantatges i
emfasitzar els avantatges.

Aquesta oficina s’encarregaria de donar la visió estratègica sobre la cartera de
projectes existents, garantint la qualitat de la informació i focalitzant els esforços
en les restriccions a partir del que es coneix com OTOBOQ (On Time, On Budget,
On Quality), és a dir ‘a temps, dins del pressupost i garantint la qualitat’.

A més, faria un seguiment de l’assignació als projectes a partir de la disponibilitat
de cadascun d’ells. També hauria de seguir la inversió que es fa amb la finalitat
de donar visibilitat al projecte, mostrant-ne l’eficiència i la productivitat.

Estructura matricial

L’estructura matricial és una estructura híbrida, on els individus reporten a un
gerent i/o director de projecte i a un gerent funcional.

Aquesta estructura és molt habitual en empreses de serveis i en empreses que tenen
un creixement molt ràpid. En aquesta estructura es barregen les característiques de
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l’estructura funcional i de l’orientada a projectes. Dins d’aquesta forma matricial
trobem tres tipus:

• Estructura matricial dèbil. Aquesta estructura és molt similar a l’organit-
zació funcional, on el director del projecte esdevé més un coordinador que
no pas un director. És a dir, pot fer les tasques d’ajudant i coordinar; per
tant, prendre decisions de manera personal no és viable. Però, al mateix
temps, aquest coordinador té una interlocució amb totes les parts funcionals
involucrades en el projecte (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Estructura matricial dèbil

• Estructura matricial equilibrada. En aquest cas, el director del projecte
té més autonomia respecte a la matricial dèbil, però no té l’autoritat plena
sobre el projecte, especialment sobre el finançament (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Estructura matricial equilibrada

• Estructura matricial forta. Coincideix en moltes característiques amb
l’organització orientada a projectes, ja que té un director de projecte i un
equip administratiu dedicats a temps complet, sense que s’alteri l’estructura
funcional. El director de projecte posseeix autoritat plena sobre aquest i
actua al mateix nivell que els responsables de les àrees funcionals (vegeu la
figura 2.6).



Organització d’esdeveniments empresarials 38 Aspectes organitzatius de la gestió de projectes

Figura 2.6. Estructura matricial forta

Els avantatges de l’estructura matricial són:

• El gerent funcional (project manager) manté el control sobre els recursos,
incloent-hi els costos i el personal.

• Es poden establir polítiques i procediments específics a per cada projecte.

• Hi ha una resposta ràpida davant de qualsevol canvi, conflicte i necessitat
que pugui mostrar el projecte.

• El cost de les persones és menor pel fet de compartir diferents projectes.

• Cada persona té un lloc quan el projecte finalitza.

• Ofereix un millor balanç entre temps, costos i resultats.

• L’autoritat i la responsabilitat són compartides.

• Treballa sota els principis d’especialització i autoeficiència.

Els desavantatges d’aquest tipus d’estructura són:

• Flux multidimensional de treball i informació.

• Doble dependència.

• Canvi continuat de les prioritats, fet que pot conduir a un major conflicte i
a ser menys lleial.

• Dificultat inicial a l’hora d’establir polítiques i procediments.

• Gerents funcionals poden intentar que la balança sospesi més en el seu
projecte.

• Duplicitat d’esforços en algunes tasques.

• Les persones desenvolupen rols amb un grau d’ambigüitat més alt que en
l’organització funcional.
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2.1.2 Organitzacions mixtes i factors d’influència

Hi ha organitzacions que sovint es mostren barrejades, de manera que són
conegudes amb el nom de mixtes o compostes. Per exemple, una organització
bàsicament funcional pot crear un equip de projecte especial perquè s’encarregui
d’un projecte concret.

Aquest segon equip podria adoptar una estructura matricial forta o una estructura
orientada a projectes; llavors, les persones que hi treballarien podrien, en funció
de l’estructura adoptada, treballar a temps complet o parcial.

No obstant això, no podem dir quina és la millor estructura, però probablement
la que més s’adequa és l’organització orientada a projectes. Tot dependrà de
la naturalesa de la seva activitat, dels seus objectius, de la seva història i de
la seva cultura empresarial; aquests factors decidiran quina estructura és la més
convenient.

En la taula 2.1 es pot veure la influència de l’estructura organitzativa sobre un
projecte, depenent de les característiques d’aquest. Això ens ajudarà a decidir
quin tipus d’organització escau millor al projecte que tinguem entre mans.

Taula 2.1. Influència de l’estructura organitzativa sobre un projecte

Característiques del
projecte

Estructura
organitzativa
funcional

Estructura
organitzativa
matricial

Estructura
organitzativa
orientada a
projectes

Matricial dèbil Matricial equilibrada Matricial forta

Autoritat del director
del projecte

Poca o cap Baixa De baixa a moderada De moderada a alta D’alta a gairebé total

Disponibilitat de
recursos

Poca o cap Baixa De baixa a moderada De moderada a alta D’alta a gairebé total

Qui gestiona el
pressupost del
projecte

Gerent funcional Gerent funcional Mixta Director de projecte Director de projecte

Temps de dedicació
del director del
projecte

Temps parcial Temps parcial Temps complet Temps complet Temps complet

Temps de dedicació
del personal
administratiu

Temps parcial Temps parcial Temps parcial Temps complet Temps complet

Guia dels fonaments per a la direcció de projectes

El principi que ens ha de guiar a l’hora de triar un tipus d’organització és
que sigui la més adequada i creï el mínim nombre de problemes possible.

L’estructura organitzativa que es triï per assumir les tasques tindrà importància
no tan sols en termes d’adequació per assolir els objectius previstos, sinó també
sobre les repercussions econòmiques en les inversions inicials i en els costos
d’operació del projecte.
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Per garantir que els resultats de l’avaluació tinguin com a base projeccions
realistes haurem de quantificar tots els elements de costos que origini l’estructura
organitzativa triada, tenint en compte que:

• Aquesta estructura condiciona les relacions, relativament fixes, entre els
llocs de l’organització.

• Que aquests llocs són el resultat de processos de divisió del treball, creació
de departaments, esferes de control i delegació...

2.1.3 Creació de departaments

La creació de departaments és un mitjà per obtenir similitud de tasques de cada
òrgan. És a dir, hi haurà similitud quan es reuneixen en una mateixa unitat tots
aquells que estan portant a terme el mateix procés, per a la mateixa clientela, en
el mateix lloc...

El fet de crear departaments depèn del fet que estiguin organitzats:

• Per objectius: segons producte o servei.

• Per processos: d’acord amb la funció o tipus de tasca que cal desenvolupar.

• Per clients: segons el tipus de persones per a qui es fan les tasques.

• Per àrees geogràfiques: segons el lloc on es porta a terme.

Això pot donar lloc a una diversitat interessant de tipus de departament; en la
figura 2.7 podeu veure’n els més comuns.

Figura 2.7. Tipus de departaments en un projec-
te
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2.2 Aspectes de control en l’execució de projectes

L’empresa, en posar en marxa un projecte, li aplica els conceptes de cultura i estil
que li són propis, tot i que amb la globalització és difícil entendre que un projecte
respongui únicament i exclusiva a una cultura o a un estil. Les experiències dels
membres que integrin l’organització seran la base de la seva cultura, fent que per a
cada empresa n’hi hagi una de pròpia. Les experiències més habituals que podem
trobar són:

• Visió, missió, valors, creences i expectatives compartides

• Normes polítiques, mètodes i procediments

• Sistemes de motivació i incentius

• Tolerància al risc

• Percepció de lideratge, jerarquia i relacions d’autoritat

• Codis de conducta, ètica laboral i horari de feina

• Entorns operatius

Mentre que la cultura està basada en les experiències prèvies de l’equip,
l’estil és l’empremta característica que li dóna el director del projecte.
Finalment, perquè hi hagi èxit, caldrà tenir en compte un tercer element,
la comunicació.

El control és la funció que tanca i completa el procés de realització d’un projecte, i
es troba íntimament lligat amb la fase de planificació, on apareix una valuosíssima
informació de totes les tasques. Per tant, els components de l’organització no han
d’entendre el control com un sistema de fiscalització, sinó com un incentiu.

Però el control també requereix d’una estructura organitzativa per determinar en
quina part de l’empresa recau la responsabilitat de les desviacions que es puguin
produir. Heu de pensar que els projectes existeixen en l’àmbit d’una empresa i no
funcionen a la manera d’un sistema tancat, sinó que requereixen d’interrelacions
dins de la mateixa organització i fora d’aquesta. A banda, el director de projecte i
els seus equips han d’abordar amb molta cura cadascuna de les fases, aplicant
coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte a fi de
gestionar i controlar l’acompliment dels requisits que s’hi troben determinats.

Ratificar els acords

El control no és ni més ni menys
que un sistema que permet
observar i comprovar com respon
el procés de funcionament del
projecte, segons els acords de
gestió adoptats.
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Gràcies al procés de control, els directius regulen, mesuren i rectifiquen les
activitats previstes en el projecte, fet que garantirà tant que es desenvolupin
correctament les estratègies dissenyades durant la fase de planificació com
que es puguin acomplir els objectius formulats. Finalment, ajuda en
l’anàlisi dels resultats, tenint en compte tant la influència directa sobre el
funcionament com les desviacions respecte a les exigències del que s’havia
planificat inicialment.

Un cop aprovat el pla del projecte, i per tant, donada per finalitzada la fase de
planificació, es passa a la fase d’execució, en què l’equip porta a terme les tasques
encarregades i el director de projecte ha de seguir acuradament tot allò que passa
segons el que s’ha planificat. El procés o fase d’execució és un conjunt d’accions i
activitats, relacionades entre si, que es porten a terme per crear un nou producte,
un nou resultat o un nou servei.

Atès que cada procés està definit per les eines, les tècniques i el control que se
li poden aplicar, caldrà establir una sèrie d’estàndards, respecte dels quals cal
saber que:

• Determinaran els criteris i les normes d’avaluació.

• Han d’anar referits a aspectes vitals, com ara recursos físics, financers, quo-
tes de mercat, innovació, productivitat, rendibilitat, resultats i desenvolupa-
ment (tant de càrrecs directius com de treballadors), temes de responsabilitat
social...

• Els millors estàndards seran aquells que fixin fites avaluables en termes
quantitatius i qualitatius, especificats en termes reals (unitats de producció,
hores/home, hores/màquines...), monetaris (volum de costos, ingressos,
sous, despeses financeres, impostos...) o, fins i tot, en forma de barems
(termes absoluts o percentatges).

• Tots aquests estàndards sovint s’agrupen en dues grans unitats: els externs
(que vénen d’altres empreses) o interns (unitats de la mateixa empresa).

• S’han vist predeterminats en un conjunt o grup de processos, un dels quals
és el grup de processos de control. Els altres grups són: grups de processos
d’inici, grups de processos de planificació, grups de processos d’execució i
grups de processos de tancament.

Per tant, controlar un projecte es resumeix en el fet que es faci allò que s’ha
planificat, aplicant les correccions necessàries quan ens desviem d’allò que ha
estat marcat. Si tenim una planificació que mostri una forma realista d’assolir
els objectius i la seguim, aconseguirem els objectius.

Quins requisits necessitem per fer el seguiment i el control d’un projecte? Des
d’un punt de vista formal, el principal requisit és tenir un pla de projecte aprovat
pel comitè de direcció. Amb això, el que s’aconsegueix és que les diferents
planificacions quedin aturades i es creïn les línies de base de projectes, que
permeten constituir el punt de referència per mesurar l’evolució del projecte
respectant tres principals restriccions; tenim:
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• La línia de base dels costos (o corba de costos). És la distribució temporal
dels costos que assumirà el projecte. Ens serveix per comparar el cost real
amb el cost planificat en cada moment del projecte, de manera que podem
crear una mena de corba on tindrem una estimació i una referència de com
es consumirà el pressupost al llarg del projecte, fet que el fa indispensable
per fer-ne el seguiment i el control.

• La línia de base de l’abast. És el conjunt d’activitats que componen el
projecte i que permetran executar allò que s’ha d’entregar i que queda
aprovada en cada WBS (Work Breakdown Structure o ‘estructura de treball
desglossat’). La WBS és un document que descompon l’abast o producte
resultant del projecte en els paquets de treball individuals que el componen
i permet arribar al mateix, incloent-hi aquells relatius a la mateixa gestió
del projecte, de tal forma que cada nivell mostra els paquets de treball que
formen part del paquet en el nivell superior. És, per tant, un document de
treball i no de tasques.

• La línia base del cronograma. Es tracta del cronograma del projecte, amb
la diferència formal que ha d’haver estat aprovat.

Recordem que, a nivell teòric, cada aspecte de la planificació del projecte requereix
un control i un seguiment durant la seva execució. Per tant, caldrà conèixer amb
detall els diversos elements que es donen en un projecte, ja siguin les accions que
requereixen aquest control o les persones.

2.2.1 El grup de processos de control

És molt convenient dur a terme diversos processos de control, ja que durant
el desenvolupament del projecte mesuren i analitzen intervals regulars, i tam-
bé aquells com a conseqüència d’esdeveniments inadequats o de determinades
condicions d’excepció, a fi d’identificar variacions respecte del pla del projecte
original.

El grup de processos de control està compost per aquells processos
necessaris per poder fer l’anàlisi, l’evolució i el desenvolupament del
projecte, així com per identificar àrees on el pla requereix de canvis i poder-
los iniciar.

A banda, les accions que poden portar a terme els grups de processos de control
són:

• Controlar els canvis i recomanar accions correctives i/o preventives que ens
permetin anticipar-nos a possibles problemes.

• Monitorar les activitats del projecte; poden comparar-les amb el pla del
projecte i amb la línia base per al mesurament del desenvolupament del
mateix.
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En general, hem de
considerar que una tasca

que no acompleix amb els
requisits marcats és una

tasca no executada.

• Influir en els factors que podrien eludir o enganyar el control integrat de
canvis o la gestió de la configuració, de manera que només es puguin
implementar canvis que hagin aprovat pels responsables.

Per a aquells projectes que consten de diverses fases, el grup de processos
de control coordina les fases del projecte amb la finalitat d’implementar les
accions preventives i/o correctives necessàries per assolir els objectius i les fites
plantejades des de l’inici. Per exemple, el cas d’un incompliment de la data
de finalització d’una activitat pot requerir, per part del grup de control, fer els
ajustos i les solucions de compromís que siguin necessaris entre els objectius i el
cronograma.

En resum, controlen tant el treball continu que es va fent en el desenvolupament
del projecte com l’esforç global dedicat. És un procés de control constant que
ajuda l’equip del projecte a tenir un clar coneixement del curs d’aquest, a més
d’incidir en les àrees que necessiten una especial atenció, com ara l’abast del
projecte, el cronograma, els costos, els riscos, els recursos humans i la qualitat.
I la metodologia que fan servir és el monitoratge.

Control i monitoratge del treball del projecte

El monitoratge és el procés de seguiment, revisió i informació de l’evolució del
projecte a fi i efecte d’acomplir amb els objectius de desenvolupament definits
en el pla de direcció. Es porta a terme al llarg de tot el treball del projecte, i
el benefici és que permet als interessats comprendre l’estat actual d’aquest, les
mesures adoptades i les projeccions del pressupost, el cronograma i l’abast.

Així, quan controlem el treball del projecte ho hem de fer des de tres àrees
específiques, que són:

1. Les entrades (o l’inici), on hi haurà: el control del pla per a la direcció del
projecte, el pronòstic del cronograma i dels costos, els canvis validats, la
informació sobre el desenvolupament del treball, els factors ambientals de
l’empresa i, finalment, els actius dels processos de l’organització. També
es controlaran els plans secundaris.

2. Les eines i tècniques, on tindrem:

• El judici dels experts per interpretar la informació proporcionada pels
processos de control. El director del projecte, amb la col·laboració
del seu equip, determina les accions necessàries per garantir que el
desenvolupament del projecte sigui el que s’ha determinat des del seu
inici i per tant estigui a l’alçada del que s’espera.

• Les tècniques analítiques que s’utilitzen per pronosticar resultats po-
tencials sobre la base de possibles variacions del projecte i les relaci-
ons amb aquestes variables, com per exemple l’anàlisi de regressió, els
mètodes de classificació, l’anàlisi causal, anàlisi de reserves, la gestió
del valor afegit i l’anàlisi de les tendències, entre d’altres.
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• El sistema d’informació per a la direcció dels projectes i les reunions.
Forma part dels factors ambientals de l’empresa i proporciona un
accés a eines automatitzades, com ara de programació, de costos, de
recursos, de dades, financeres...

3. Les sortides, on, com a conseqüència de comparar entre els resultats
planificats i els reals, es poden emetre les sol·licituds de canvi, els informes
del desenvolupament del treball, les actualitzacions al pla per a la direcció
del projecte i, finalment, les actualitzacions dels documents del projecte. En
aquests últim cas, els canvis poden implicar tres tipus d’accions:

• Les correctives: tenen com objectiu redreçar el desenvolupament del
treball amb el pla del treball.

• Les preventives: tenen com objectiu garantir que el desenvolupament
futur del treball estigui en línia amb el que s’ha planificat.

• Les de reparació de defectes: una activitat que s’hagi fet de manera
intencionada pot modificar un producte no conforme o un dels seus
components.

Les accions del control i monitoratge estaran referides a:

• Comparar el desenvolupament real del projecte respecte al pla per a la
direcció del mateix.

• Avaluar el desenvolupament per poder determinar la necessitat d’una acció
preventiva o correctiva i en el seu cas recomanar les accions que es
consideren adequades.

• Identificar nous riscos i analitzar, revisar i monitorar els riscos existents del
projecte, per assegurar-se que es puguin identificar, es pugui informar sobre
el seu estat i s’implementin els plans apropiats de resposta envers aquests
riscos.

• Mantenir, durant l’execució del projecte, una base d’informació precisa i
oportuna relativa al producte del projecte i a la seva documentació, ja sigui
directa o indirecta; el que és important és que estigui relacionada.

• Proporcionar la informació necessària per sustentar l’informe d’estat, la
mesura de com es va avançant i quins pronòstics hi ha.

• Proporcionar pronòstics que permetin actualitzar la informació relativa al
cost i al cronograma actuals.

• Monitorar la implementació dels canvis aprovats quan aquests es produei-
xen.

• Informar adequadament sobre l’avanç d’un projecte i el seu estat a la
direcció del programa, quan el projecte forma part d’un programa global.

En definitiva, respecte als canvis en general, tindrem el que s’anomena control
integrat dels canvis. Es tracta d’un procés que consisteix a analitzar totes les
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sol·licituds de canvis, aprovar-los si s’escau, gestionar-los a aquells que s’hauran
de lliurar, els actius dels processos de l’organització, els documents del projecte
i el pla per a la direcció d’aquest, a més d’haver de comunicar les decisions
corresponents.

El principal avantatge és que permet que els canvis documentats dins del projecte
siguin considerats d’una manera integrada i simultània, reduint el risc (el qual
sovint surt de canvis fets sense tenir en compte els objectius o els plans generals).

La comparació entre els resultats desitjables (que es van preveure durant la
planificació) envers els que efectivament estem obtenint determina l’existència
d’errors i d’oblits i, per tant, la necessitat de control. A l’hora d’avaluar la
rellevància dels errors, el que primer hem de constatar és si aquests es troben
en els paràmetres que es consideren normals. És a dir, si són dins la gamma de
valors donada per la tolerància especificada per a cada paràmetre o bé si són fora
dels paràmetres, fet que ens obligarà a determinar les repercussions que es poden
ocasionar i a anunciar les possibles correccions, sempre sota la idea dels costos
que involucren les correccions i també els que pot implicar no fer-les.

Perquè tot estigui sempre molt clar és convenient expressar els errors en nombres
i paraules i a través de quadres, diagrames o gràfics, que els fan molt més
intel·ligibles.

Exemple de com expressar els errors i fer intel·ligibles les dades

Imagineu que estem tractant la capacitació del personal, i ens surten els ítems a considerar
de la taula 2.2.

Taula 2.2. Tractament de la
capacitació del personal Ítem Valor

Nombre desitjable 200

Nombre obtingut 150

Percentatge 75%

Cost desitjable AC 100.000 AC

Cost actual 125.000 AC

Tolerància +/- 5% Superat

Diferència 25%

Per corregir aquestes dades caldria fer una sèrie d’accions, com ara veure si hi ha poca
cooperació del personal per ser capacitat, comprovar si l’encarregat de les accions de
capacitació ha previst les que calien (i no d’altres que no han suscitat suficient interès), si
hi ha falta de bons professionals...

A l’hora de fer el control del projecte seran considerats aspectes importants tots
aquells que, d’una manera o d’una altra, hi intervenen, especialment l’abast del
projecte, els terminis (cronograma), els costos, els riscos, els recursos humans i la
qualitat.
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2.2.2 El control de l’abast del projecte

És el procés en què es vigila l’estat de l’abast del projecte i del producte des del
seu inici fins al final. Els canvis es gestionen a la línia base de l’abast a través
del que es coneix com control integrat dels canvis (perquè afecten tot el projecte).
En altres paraules, és el procés encarregat de definir i planificar quins treballs són
necessaris per garantir-nos que el treball que s’està fent és el que es farà en el
projecte (vegeu la figura 2.8).

Figura 2.8. Control de l’abast del projecte: definició, funció i objectius

En definitiva, el control de l’abast del projecte el que pretén és controlar ni més ni
menys si s’estan executant i lliurant les tasques que s’havien definit prèviament en
la WBS (Work Breakdown Structure o ‘estructura de treball desglossat’). D’altra
banda, també es controla:

• La qualitat del que s’està fent.

• La recopilació, la mesura i la distribució de la informació relativa al
desenvolupament del treball.

• L’avaluació de les mesures i tendències que permetran efectuar millores en
el procés.

El procés de definir l’abast del projecte necessita d’una sèrie d’accions per
funcionar de manera correcta perquè després es pugui controlar: les accions
sobre la línia base (o accions d’entrada), la gestió dels canvis i segons la
metodologia que vulguem aplicar.

Les accions anomenades d’entrada tenen com a propòsit, dins del procés, mesurar
el grau d’acompliment aconseguit respecte a l’abast del projecte, a més de
supervisar qualsevol sol·licitud de canvi que afecti la línia base de l’abast.

La gestió dels canvis és un aspecte important que haurem de vigilar, perquè sovint
és el motiu del fracàs. És evident que tots els projectes pateixen canvis en les
seves fases, però això no hauria de ser un problema si es fa una gestió correcta.
És el director del projecte qui haurà de ser conscient que serà necessari identificar
tots els canvis i fer que aquests segueixin el procés d’aprovació i gestió de canvis.

La línia base és el
document que reflecteix
com quelcom s’estableix, es
valida i es controla.
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Canvis no controlats

Els canvis no controlats reben el
nom de corrupció d’abast (o

scope screep) del projecte.
Recordem que sovint els canvis

són inevitables.

Amb l’objectiu de millorar el rendiment de l’abast del projecte, el control de canvis
recomana tres tipus d’accions: les correctives, les preventives i/o les reparatives
dels processos que es mostrin defectuosos.

Finalment, és important que el control s’efectuï dins dels terminis acordats i segons
la metodologia de control que vulguem aplicar; en tenim tres:

• La PERT-CPM. És ni més ni menys que una metodologia per crear un
cronograma, sent un requisit bàsic que per utilitzar-lo s’hagin completat els
passos previs d’aquest procés, que són: la creació d’un diagrama de tasques,
la definició i assignació de recursos i l’estimació i durada de les tasques,
sense oblidar l’estimació completa dels riscos. Si el projecte es desenvolupa
amb aquesta metodologia, el director del projecte haurà de controlar i fer
les accions oportunes perquè cada tasca s’executi tal com és previst dins del
termini assenyalat.

• La cadena crítica. És una metodologia que s’aplica al model de programació
i per a la qual es treballa en el sentit que la durada de les tasques no
és determinista, focalitzant les seves accions tot garantint que el projecte
s’entengui en el seu conjunt i controlant que s’acompleixi en el termini
indicat. Es tindran en compte els recursos limitats i les incerteses que pugui
presentar el projecte. En aquest cas,el director de projecte haurà de controlar
el desenvolupament de les tasques dins del camí crític respecte de l’ús de la
protecció.

• L’anàlisi de variació. És una tècnica per determinar la causa i el grau de la
diferència entre la línia base i la tasca real. Les mesures del desenvolupa-
ment del projecte s’utilitzen per avaluar la magnitud de la desviació respecte
a la línia base original de l’abast. Aquesta anàlisi inclou determinar la causa
i el grau de desviació amb relació a la línia base de l’abast i decidir si cal
fer accions correctives o preventives.

2.2.3 El control del cronograma del projecte

Controlar el cronograma és el procés de monitorar l’estat de les activitats del
projecte per actualitzar el seu progrés i gestionar els canvis a la línia base del
cronograma. L’avantatge clau d’aquest procés és que proporciona els mitjans per
detectar les desviacions que es produeixen respecte al pla, i això permet establir
les accions correctores i preventives per minimitzar els riscos.

El control del cronograma implica:

• Determinar l’estat actual del cronograma.

• Influir sobre els factors que creen canvis en el cronograma amb l’objectiu
d’estabilitzar-los i controlar-los.

• Determinar quins elements del cronograma han canviat i quantificar el seu
impacte.
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• Gestionar i implementar els canvis a mesura que aquests es vagin produint.

El control pot anar referit a unes accions determinades, previstes en el cronograma,
o a tot el cronograma en conjunt; en aquest darrer cas parlarem de control integrat
dels canvis (vegeu la figura 2.9). Aquest control integrat permet comprovar la
implementació de totes les accions que han estat aprovades en el procés de control
de canvis (i que afecten el cronograma del projecte) en coordinació amb el procés
de controlar la qualitat (que, al seu torn, valida la correcta implementació de tots
els canvis aprovats).

Figura 2.9. Accions a dur a terme durant el control
integrat dels canvis

El control del termini del projecte es fa amb el cronograma aprovat, sense
considerar el marge per a riscos. Per què? Perquè el marge per a riscos és una
provisió de temps per protegir determinades tasques contra fets concrets que poden
afectar-les; per tant, si això passa, el que haurem de fer és ampliar el termini de la
tasca d’acord am el marge considerat. Si no ho fem així, el més normal és acabar
utilitzant el marge per coses que no són de risc.

Les eines i tècniques per fer el control del cronograma ens permetran el que
s’anomenen revisions dels acompliments, que permeten mesurar, comparar i
analitzar el progrés del cronograma en aspectes com les dates reals de l’inici i
de la finalització i els percentatges completats. Les tècniques i mètodes que cal
emprar són:

• Tècnica del valor guanyat (EV), que utilitza termes com la variació del
cronograma (SV) i l’índex de l’exercici de les tasques del cronograma (SPI).
Serveix per avaluar la magnitud de les seves variacions. És important
determinar si les variacions necessitaran o no d’accions correctives.

• Tècnica de l’anàlisi de variació. L’SV i l’SPI ens permeten identificar i
quantificar la variació respecte a la línia base del cronograma. Així mateix,
permeten determinar la causa i el grau de variació que ens servirà per
determinar si calen o no accions correctives.

• Tècnica de l’anàlisi de tendències. El que fa és analitzar l’exercici
de les funcions del projecte al llarg del temps per determinar si el seu
desenvolupament està millorant o s’està deteriorant. Les tècniques d’anàlisi
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gràfica són valuoses, ja que permeten entendre com està la tasca i comparar-
la amb les fites de futur que s’han plantejat en termes de dates de finalització.

• Mètode de la ruta crítica. El que fa és comparar el progrés de les tasques
i veure quin és l’estat a temps real del cronograma. La variació en la ruta
marcada pel programa (ruta crítica) tindrà un impacte directe en la data de
finalització del projecte. L’avaluació en les activitats de rutes properes a la
crítica pot ajudar a identificar els riscos del cronograma.

• Mètode de la cadena crítica. És la comparació entre la quantitat de temps
que encara ens queda i del temps que realment encara necessitem per fer el
lliurament, de manera que ens ajuda a un millor control del cronograma i a
pensar si calen o no accions correctores.

2.2.4 El control dels costos del projecte

El control de costos es fa un cop s’ha posat en marxa el projecte. El procés de
controlar els costos s’encarrega de supervisar el grau d’execució del pressupost
del projecte i de controlar els canvis en la línia base del rendiment del cost.

Controlar els costos significa considerar dues coses: el control del cost total
del projecte i el control de la seva tresoreria (sobretot quan ens trobem amb
projectes grans).

El control del cost total del projecte consisteix a monitorar diàriament, setma-
nalment o en els punts de control que s’hagin establert, quins són els costos en
aquest moment i comparar-los amb la línia de base traçada, comprovant d’aquesta
manera si s’ajusta o no al que s’havia previst inicialment.

L’avantatge clau d’aquest procés de control és que proporciona els mitjans per
detectar les desviacions respecte al pla amb la finalitat de prendre les accions
correctives i minimitzar d’aquesta manera els riscos. El fet de mesurar permet
predir els costos generals del projecte i si es continuarà treballant de la mateixa
manera que s’ha fet fins al moment del control.

El control de la tresoreria ens permet controlar la capacitat de pagament del
projecte, fet que implica mantenir una relació entre cobraments i pagaments en
positiu, de tal manera que el projecte pugui fer front a les seves obligacions de
pagament amb la part facturada i ingressada.

El control de costos del projecte inclou les següents accions:

• Influir sobre els factors que produeixin canvis en la línia de base de cost.

• Assegurar-se que les sol·licituds de canvi de cost siguin aprovades.

• Assegurar que els possibles sobrecostos no excedeixin les restriccions del
finançament autoritzat pel projecte, tant en sentit total com per períodes.
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• Gestionar els canvis de costos a mesura que aquests es van produint.

• Fer el seguiment de l’acompliment dels costos a fi de detectar i entendre les
variacions respecte a la línia de cost.

• Registrar amb precisió i pertinença els canvis de la línia de base de costos.

• Evitar que s’admetin canvis incorrectes, inadequats o no aprovats en el cost
o en l’ús dels recursos.

• Informar dels canvis aprovats als actors que es vegin afectats directament o
que puguin tenir un interès.

• Actuar per mantenir els sobrecostos esperats dins dels límits que es consi-
deren acceptables.

Atès que el control es fa en temps real o permanentment, la detecció de les
desviacions en la línia base es podrà fer de manera ràpida i quasi en un moment
que podem anomenar inicial, fet que permetrà prendre les mesures correctives
que evitaran majors desviacions en els pressupostos finals o fins i tot aconseguir
un major apropament a aquells que s’han establert en la línia base.

Durant l’execució del projecte, el director és el responsable de fer el seguiment
i el control, que consisteix a anar controlant l’evolució per garantir que al final
s’assoliran als objectius.

El control es fa respecte al pla, per la direcció del projecte i sobre els següents
elements:

• La línia base de l’acompliment de costos es compara amb els resultats reals
per determinar si és necessari implementar un canvi, una acció correctiva o
senzillament es necessita una acció preventiva.

• El pla de gestió de costos, que descriu la forma com s’administraran i
controlaran els costos del projecte.

• Els actius dels processos de l’organització que poden influir en el procés.

Controlar el cost total de forma integrada (vegeu la figura 2.10) significa que el
total de costos imputats al projecte un cop finalitzat i acceptat no ha de superar
el pressupost inicial. La complexitat d’això és detectar aquestes desviacions, que
passaran al final del projecte, en la fase inicial, de tal forma que tinguem temps
per fer les correccions pertinents.

Figura 2.10. El control
integral del cost
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Eines i tècniques per al control de costos

Entre les eines i tècniques que podem utilitzar per dur a terme el control trobem:

• La gestió del valor guanyat

• El pronòstic o la projecció dels costos

• L’índex d’acompliment del treball per completar (TCPI)

• La revisió de l’acompliment de treball

• L’anàlisi de reserva

La gestió del valor guanyat (Earned Value Method o EVM) permet relacionar
els costos amb l’abast que ja s’ha executat. Aquesta metodologia integra la línia
de base de l’abast amb la línia de costos, juntament amb la línia de base del
cronograma, per generar la línia base per mesurar l’acompliment, que facilita
l’avaluació i el progrés del projecte per part de l’equip. Per tant, a partir de valors
numèrics permet quantificar l’evolució del projecte i prendre decisions en funció
de dades objectives.

Això ens permet no només quantificar l’avanç del projecte en el moment actual,
sinó també fer estimacions i simulacions del seu avançament futur. A nivell
general, el mètode compara una sèrie de variables extretes de la planificació
del projecte amb dades calculades a partir del que avança realment el projecte,
permetent avaluar la situació d’aquest respecte al cronograma i els costos i fer una
previsió del termini i els costos finals si el projecte continua de la mateixa manera.
Els principis que utilitza aquesta metodologia es poden aplicar a tots els projectes,
independentment de la mida i del sector industrial del qual es tracti.

L’anàlisi a través de l’EVM ens permetrà:

• Revisar si s’ha sobrepassat o no el pressupost del projecte i en quina mesura
s’ha sobrepassat.

• Revisar si s’han produït progressos o retards en el cronograma del projecte.

• Analitzar la situació del projecte en termes de costos i temps.

• Analitzar si les dades obtingudes són favorables o desfavorables per al
projecte.

• Fer projeccions, basades en hipòtesis, segons la situació del projecte.

• Decidir si se segueix endavant o no amb el projecte; si és necessari, demanar
una nova provisió de fons, o senzillament més fons, o prendre qualsevol
decisió important respecte al projecte.

Per portar a terme l’EVM cal calcular els següents valors:
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• Valor planificat, PV (Planned Value). Pressupost autoritzat del treball que
és necessari realitzar, és a dir, el que s’ha assignat al treball programat. El
PV coincideix amb la línia de base de cost o pressupost acumulat. El valor
planificat total per al projecte també se’l coneix com pressupost fins a la
conclusió (Budget at Completion o BAC).

• Cost Real, AC (Actual Cost). És el cost total del treball realitzat fins a un
període de temps específic. També es pot definir com el cost total que hem
hagut de realitzar per dur a terme el treball mesurat per l’EV. L’AC s’ha de
correspondre, quant a definició, amb el que ha estat pressupostat pel PV i
mesurat per l’EV. Per exemple: només hores directes, només costos directes
o tots els costos, incloent-hi els costos indirectes). L’AC no te límit superior,
i per tant es mesuraran tots els costos que són necessaris per obtenir l’EV.

• Valor guanyat, EV (Earned Value). És la mesura del treball realitzat en
termes de pressupost autoritzat per a aquest treball. És, doncs, l’estimació
del valor del treball realitzat que requereix que es pugui mesurar el treball
durant l’execució. O dit en altres paraules: és el pressupost associat amb
el treball autoritzat que s’ha completat. L’EV mitjà s’ha de correspondre
amb el mesurament de l’acompliment (PMB). Posteriorment convertirem el
percentatge del progrés en un valor monetari, multiplicant-lo pel cost total
d’allò pressupostat.

• Variació del cronograma SV. L’SV és la diferència entre l’EV i el PV.
Determina en quina mesura el projecte està avançat o retardat en relació
amb la data de lliurament en un moment determinat. No deixa de ser una
mesura de l’exercici de les funcions del cronograma en un projecte.

• Variació del cost CV. És l’import del dèficit o superàvit pressupostari
en un moment determinat, expressat com a diferència entre EV i AC. La
CV al final del projecte serà la diferència entre el pressupost fins a la
conclusió (BAC) i la quantitat realment gastada. La CV indica la relació
entre l’execució real de les tasques i els costos que s’han tingut. Una CV
negativa sovint és molt difícil de recuperar en un projecte.

Tot això es pot expressar a través d’una sèrie de fórmules que, segons els valors
que ens puguin donar, determinaran on ens trobem (vegeu la taula 2.3).

Taula 2.3. Valoració del projecte

Conceptes Fórmula Resultat Situació

Variació de cost (CV) CV = EV – AC CV < 0 Malament! Estem per
sobre del pressupost

CV > 0 Bé! Estem per sota del
pressupost

Índex de
desenvolupament del
pressupost (CPI)

CPI = EV / AC CPI < 1 Malament! Ineficiència
en l’ús dels recursos

CPI > 1 Bé! Eficiència en l’ús
dels recursos
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Taula 2.3 (continuació)

Conceptes Fórmula Resultat Situació

Valor relatiu CV CV% = CV/EV Percentatge que ens
indica de quant hem
excedit o no hem arribat
a la línia de base del
pressupost que tenim

Variació del cronograma
(SV)

SV = EV – PV SV < 0 Malament, anem amb
retard respecte a la
planificació

SV > 0 Bé! Anem per davant
respecte a la planificació

Índex de
desenvolupament del
cronograma (SPI)

SPI = EV/PV SPI< 1 Malament! Ineficiència
en l’ús del temps

SPI > 1 Bé! Eficiència en l’ús del
temps

Valor relatiu (SV) SV% = SV/PV Percentatge que ens
indica quin retard o
avançament portem
respecte al cronograma
plantejat

Font: Inspirat en la ’Guia de los fundamentos para la dirección de proyectos’ (2013)

Una altra tècnica és la del pronòstic o projecció de costos. Segons avança el
projecte, es fa una projecció de l’estimació a la conclusió (EAC). En el cas que
difereixi del pressupost fins a la conclusió (BAC) i el pressupost ja no sigui viable
s’ha de projectar una nova EAC, és a dir, hem de tornar a reestimar o predir noves
condicions i esdeveniments futurs.

L’índex d’acompliment del treball per completar (TCPI) és l’estimació sobre
quant s’han d’ajustar els costos per acomplir amb el pressupost del projecte
aprovat.

La revisió de l’acompliment de treball compara l’acompliment real del treball
del projecte amb la línia base del cronograma i la línia base de costos.

L’anàlisi de reserva té com a missió supervisar i controlar les reserves o
assignacions econòmiques per contingències. En funció de la identificació de nous
riscos, de la revaloració dels que ja han estat identificats i dels costos que ja s’han
produït en els plans de contingències activats serà necessari ajustar la reserva de
la contingència.

Potser això ens pot semblar un pèl complicat; cal assenyalar que hi ha una sèrie de
programaris de gestió de projectes que ens ajudaran a desenvolupar els controls
sense gaire dificultat. Així, tenim com a exemple a3ERP, que integra totes les
àrees de l’empresa; en el cas de tractar-se d’una pime hi ha SQL Pyme, un sistema
modular i que es personalitza segons les necessitats de l’empresa, o Gannter, entre
d’altres.
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2.2.5 El control dels riscos del projecte

Un cop haguem identificat els riscos i definit les estratègies i accions que cal
prendre per a cadascun d’aquests és el moment de fer-ne el seguiment i el control.
Un risc, per definició, tindrà un efecte sobre els objectius del projecte. La tasca la
portarà bàsicament el gerent o director del projecte, sobretot si són grans projectes.
Una de les causes principals del fracàs són els riscos i, bàsicament, els que no
han estat identificats o no han estat gestionats.

Les accions que s’hauran de portar a terme en temes de control de riscos són:

• Seguir l’evolució dels riscos, ja que durant el projecte en poden aparèixer o
desaparèixer alguns, o es pot apreciar com modifiquen el seu impacte.

• Controlar l’execució de les accions definides en el registre de riscos per
mitigar-los o evitar-los.

• A cada risc identificat, adjudicar-li unes accions que seran definides segons
l’estratègia que cal seguir, de manera que així evitarem, mitigarem o
traspassarem el risc.

• Definides les accions que cal portar a terme en el cas que un determinat
risc es produeixi, això ens permetrà no actuar de forma improvisada i sota
pressió, la qual cosa finalment sempre acaba donant un mal resultat.

• Exercir influència sobre els riscos identificats, intentant evitar o disminuir
els negatius i potenciar els positius.

En el cas de no executar-se les accions definides, o si s’executen amb una eficàcia
diferent de l’esperada, el registre dels riscos s’haurà de modificar. I, com a
conseqüència, també es modifiquen els marges per a riscos que havíem previst
inicialment.

Què pot significar aquesta modificació respecte al projecte? Que els terminis o el
cost superin el que inicialment es va preveure i que, per tant, el gerent o director
del projecte es veuria obligat a buscar formes de correcció de les possibles
desviacions. I si la desviació fos molt important, portar-ho al comitè de direcció
a fi de poder modificar el pla del projecte.

A mesura que anem avançant en el projecte i es van executant les tasques, la
percepció sobre els riscos i el seu impacte es pot veure modificada, ja sigui
positivament o negativament. Això significa que a mesura que adquirim
coneixements sobre el projecte poden aparèixer o desaparèixer riscos, o que
l’impacte considerat inicialment s’hagi de modificar.

Les modificacions que es faran afectaran al registre i obligaran el director del
projecte a prendre una sèrie de mesures; entre les més importants tenim:
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• Eliminar o incorporar els riscos en el registre segons el que s’hagi determi-
nat a l’inici.

• Fer el procés de planificació de riscos per als nous que vagin apareixent,
incorporant el resultat al registre i al pla del projecte.

• Incorporar en el pla del projecte i executar les accions definides per mitigar,
transferir o eliminar els nous riscos.

• Definir les contramesures que cal prendre per a aquells nous riscos que no
puguem transferir o eliminar.

• Modificar el marge per a riscos segons correspongui.

Una de les maneres de controlar els riscos és fer ús i seguiment del marge.
L’objecte del marge és tenir un romanent de pressupost o temps per poder fer front
als riscos en el cas que aquests es produeixin. Això implica que a mesura que el
projecte va evolucionant, alguns riscos hi seran i es produiran, obligant a utilitzar
en part aquest romanent.

Quan un risc es produeix, el seu impacte ja no és un concepte de risc, sinó de
fet, i haurem de traspassar la part que correspongui del marge cap a la tasca
afectada. Amb aquesta acció, el que fem en realitat és reduir el marge per a riscos
i incrementar el valor estimat, deixant la suma total igual (vegeu la figura 2.11).

El valor del marge es calcula com la suma dels valors dels impactes per la
probabilitat que passi el risc. Per exemple, si un risc té un impacte valorat en
100 i una probabilitat que passi del 50%, el marge considera 50 per poder cobrir
aquest risc. Consegüentment, el marge no cobriria que tots els riscos considerats
passessin, la qual cosa és poc probable, sinó que el que fa és assumir que només
una part d’ells passaria durant el projecte.

Figura 2.11. L’ús dels marges

Font: inspirat en
www.recursosenprojectmanagement.com/control-de-riesgos/

Quan un risc passa i part del marge passa a la tasca afectada pel risc es crea
una discrepància entre el valor del nou marge i el valor que hauria de tenir
segons el registre de riscos. Aquesta discrepància s’accepta sense modificar el
marge, confiant que els riscos que per probabilitat no haurien de passar la puguin
compensar. De totes maneres, a mesura que es va gastant el marge s’incrementa
la necessitat de portar a terme accions que intentin evitar que els riscos passin.

Un problema amb què també ens podem trobar és que el marge, de vegades,
s’utilitza per cobrir qualsevol imprevist que sorgeixi o la mateixa variabilitat de
les tasques, fet que suposa un greu error, ja que el que fa és incrementar el risc de
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fracàs. Si el projecte està ben planificat, la variabilitat de les estimacions de cost
i termini han d’estar incloses en el valor planificat.

L’ús del marge perquè ens pugui cobrir qualsevol contingència té unes conseqüèn-
cies, com ara:

• L’increment de la probabilitat de fracàs del projecte, perquè passa a estar
desprotegit contra els riscos.

• Enganyar-nos a nosaltres mateixos, ja que acceptem que el marge amagui un
problema de mala gestió de tots els recursos que s’utilitzen. Si les tasques
tenen una durada real que supera el valor de variabilitat que hem considerat
inicialment hem de ser honestos, de manera que el que seria correcte és
buscar els motius de la discrepància i resoldre’ls.

• Una cosa semblant a l’anterior passa respecte a la gestió dels riscos. Si
apareixen riscos no identificats, molt probablement ens trobarem davant
d’un problema de no seguiment a causa dels riscos.

Per totes aquestes raons és important que el director del projecte assumeixi un rol
proactiu respecte als riscos; això implica que haurà de:

• Seguir la seva evolució.

• Intentar influir en l’evolució perquè respongui als interessos del projecte.

• Promoure la identificació dels riscos nous perquè es puguin gestionar de
manera correcta.

• Influir en les oportunitats dels anomenats riscos positius perquè el projecte
s’aprofiti dels avantatges que puguin aportar aquest tipus de riscos.

• Influir en la no-ocurrència dels riscos negatius.

2.2.6 El control dels recursos humans

Sovint ens trobem amb projectes que inicialment estan ben definits i planificats
però que, a mesura que van progressant„ en la seva execució apareixen conflictes
i inconsistències entre les persones que hi treballen i que a la llarga poden
determinar l’èxit o el fracàs del projecte. Sovint l’origen es troba en la inadequada
gestió dels recursos humans que es fa, i que no deixa de ser un dels elements més
complexos i impredictibles dins d’un projecte.
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La gestió dels recursos humans inclou els processos que organitza, gestiona
i condueix a l’equip del projecte, i que està compost per les persones que
tenen uns rols i unes responsabilitats per completar-lo. Els membres de
l’equip del projecte poden tenir diferents habilitats, poden estar assignats
a temps complet i/o parcial i es poden incorporar o retirar del grup de treball
a mesura que el projecte progressa.

Liderar i gestionar l’equip humà implica que el director del projecte ha de ser
conscient dels factors de recursos humans que hi poden tenir un impacte. Aquests
factors poden ser, entre d’altres: l’entorn de l’equip, la ubicació geogràfica
dels seus membres, la comunicació entre els interessats, les polítiques internes
i externes, la cultura organitzativa, l’estructura empresarial...

Aquesta sèrie de factors podrien arribar a alterar les tasques que cal desenvolupar
en el projecte. A més a més, el director haurà d’estar a l’aguait per garantir que
els membres del seu equip adopten un comportament ètic i professional adequat
al que significa el projecte.

Quan parlem del control dels recursos humans que intervenen en un projecte ens
referim a un sistema de control que permeti garantir l’efectivitat de les activitats
que són portades a terme per les persones que hi intervenen. Perquè sigui efectiu
s’hauran d’identificar clarament:

• Els rols i les responsabilitats que defineixen els càrrecs, les habilitats i les
competències que requereix el projecte.

• Els organigrames del projecte que indiquin la quantitat de persones neces-
sàries.

• Tenir un pla de gestió que defineixi els períodes de temps durant els quals
es necessitarà cada membre de l’equip, així com informació addicional per
saber si necessitem més personal.

Els objectius que es persegueixen en aquest control són:

• Identificació dels errors i dels encerts en l’acompliment dels objectius
generals i específics de cada procés del cicle del projecte.

• Millorar els processos del sistema de recursos humans, tant en termes de
qualitat com de quantitat.

• Reduir els costos i estalviar temps, ja que ajuda a evitar errors.

• Analitzar la pertinença de l’estratègia dels recursos humans que s’estan
utilitzant.

• Establir plans d’accions per al desenvolupament dels recursos humans.

El control tindrà les següents tasques:
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• Establir els paràmetres de mesura (productivitat, eficàcia, eficiència i com-
petitivitat) que permetran fer les correccions necessàries.

• Avaluar l’execució de les funcions dels membres de l’equip.

• Incentivar i estimular els recursos humans.

• Detectar les desviacions de l’equip i implementar les correccions.

Elsfactors que comprenen el control són:

• La quantitat de recursos humans que es necessiten per portar a terme el
projecte; per exemple, el nombre de treballadors, el percentatge de rotació,
el nombre d’admissions i l’índex d’accidents, entre d’altres

• La qualitat: es refereix al mètode de selecció utilitzat per formar l’equip,
així com als resultats de l’entrenament i el funcionament de l’avaluació de
les tasques.

• El temps: es refereix a la rapidesa en la integració del personal en el projecte
i la mitjana de permanència dels membres.

• El cost de la rotació dels membres de l’equip, que pot ser tant directe com
indirecte, el cost directe o indirecte dels accidents laborals, els costos dels
beneficis socials, els costos de les formacions...

Els mitjans de control que es poden utilitzar son:

• La supervisió. És ni més ni menys l’acció de vigilar el treball que fan
els membres de l’equip; en concret, controla que les tasques es facin tal
com són previstes en el pla directori, i en cas que no es faci com és
previst, garanteix poder adoptar les mesures correctores o substitutives que
es creguin convenients.

• El registre d’acumulatius. Es refereix al fet de tenir un document on
aparegui tot el personal que ha treballat en algun dels projectes de l’empresa
i poder-lo utilitzar en el cas que busquem un perfil determinat per al projecte
en curs.

• L’auditoria dels recursos humans. És un mètode integral de revisió de les
polítiques, els procediments, la documentació i els sistemes dels membres
que intervenen en el projecte amb una avaluació del seu funcionament
mentre el projecte és viu.

Els equips virtuals

Amb les noves tecnologies ens podem trobar amb el que es coneix com a equips
virtuals, que permeten noves possibilitats de treballar amb els recursos humans
d’una manera no presencial.
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La disponibilitat de tecnologies de la comunicació, com ara els correus electrònics,
les teleconferències, els mitjans socials, les reunions basades en plataformes web i
les videoconferències han fet possible l’existència d’aquest model. A banda, tenen
unes característiques pròpies, com podeu apreciar en la taula 2.4.

Taula 2.4. Tecnologies de la comunicació per a equips virtuals

Eina Avantatge Desavantatge

Correu electrònic Eina molt difosa i senzilla d’utilitzar, econòmica i
versàtil

No permet la comunicació seqüencial, moltes
vegades l’espai destinat al text i la mida dels
arxius que s’hi poden adjuntar és limitat

Fòrums Permet la comunicació de moltes persones en
un mateix espai sobre temes comuns, és
econòmic i senzill d’utilitzar

Precària comunicació seqüencial, així com
espai limitat per al text

Intranets Permet compartir informació de forma més
segura i privada per mitjà d’una xarxa, a més de
tenir recursos de diferents plataformes per als
membres de l’equip del projecte. Permet l’ús de
teleconferències, agendes, seguiment de
tasques...

Requereix de dispositius potents, major velocitat
i capacitat, i per tant també és més costós

Entorns de col·laboració simultània Permeten una major interactivitat, que pot
arribar a ser simultània, seqüencial o diferida.
Es pot fer ús del text, la veu, les imatges, els
gràfics, els espais d’arxius compartits i diverses
aplicacions

El seu ús comença a ser difós, però pot tenir el
problema d’accessibilitat i d’una bona connexió
a internet

Treballar amb equips virtuals té els seus avantatges i desavantatges:

• Avantatges: podem formar equips que viuen en àrees geogràficament
disperses, comptar amb gent especialitzada i/o experta en la matèria encara
que no estigui a prop i permet una major flexibilització tant en horaris com
en llocs de treball. Millora la qualitat de vida dels membres de l’equip,
ja que permet la incorporació d’integrants que no s’haguessin contractat a
causa de les despeses que haurien representat el seu trasllat i manutenció.

• Desavantatges: l’existència de malentesos, la sensació d’aïllament que
disminueix el sentit d’integració i pertinença a un equip, les dificultats
de compartir coneixement i experiències entre els membres i el cost de la
tecnologia utilitzada.

De manera que en aquests casos serà molt convenient portar un control de les
comunicacions, i molt probablement caldrà afegir temps addicional per establir
expectatives clares, facilitar les comunicacions, desenvolupar els protocols en cas
que s’hagin de resoldre conflictes, incloure personal determinat per la presa de
certes decisions, comprendre les diferències culturals i compartir els mèrits dels
èxits.
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2.2.7 El control de la qualitat

El director del projecte i el seu responsable de qualitat (si n’hi ha) són els encarre-
gats de garantir que els lliuraments es fan acomplint els estàndards requerits i que
el resultat final sigui òptim en termes justament de qualitat.

El control de qualitat es porta a terme durant tot el projecte. Inclou
els processos i les activitats de l’organització executora, que estableix les
polítiques de qualitat, els objectius i les responsabilitats de qualitat perquè
el projecte satisfaci les necessitats per a les quals ha estat creat.

Fer el control de qualitat és un procés pel qual es monitoren i registren els resultats
de l’execució de les activitats a fi d’avaluar-les i de recomanar, en cas que sigui
necessari, els canvis pertinents. Els beneficis del control són principalment dos:

• Identificar les causes d’una qualitat deficient del procés o del producte i
recomanar i/o implementar les accions necessàries per poder-les eliminar.

• Validar que el que es va lliurant i el treball del projecte acompleix amb els
requisits especificats pels interessats és clau per a l’acceptació final.

L’equip de direcció del projecte haurà de tenir un coneixement pràctic dels
processos estadístics de control per poder avaluar els dades contingudes en les
sortides del control de qualitat. Entre altres aspectes, cal dominar els termes que
més utilitzarem en el control de la qualitat, i que són:

• Prevenció: evitar que hi hagi errors en el procés.

• Inspecció: evitar que els errors arribin a mans del client.

• Mostreig per atributs: veure si el resultat acompleix o no amb els requisits.

• Mostreig per variables: veure si el resultat es classifica segons una escala
contínua que mesura el grau de conformitat.

• Tolerància: és el rang específic de resultats acceptables.

• Límits de control: són els llindars que poden indicar si el procés és fora de
control.

Les eines bàsiques de control de la qualitat són, en aquest ordre:

1. El mostreig estadístic: són les mostres seleccionades i aprovades segons el
que s’ha establert en el pla de gestió de la qualitat.

2. La inspecció: consisteix en l’examen del producte d’un treball per deter-
minar si acompleix amb les estàndards documentats. Generalment, els
resultats d’una inspecció inclouen mesures i poden portar-se a terme en
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qualsevol nivell. Per exemple, es poden inspeccionar els resultats d’una sola
activitat o el producte final del projecte. D’altra banda, a les inspeccions
també se les pot anomenar revisions, auditories o assajos. I finalment, les
inspeccions també es poden utilitzar per validar les reparacions de defectes.

3. Revisió de les sol·licituds de canvis aprovats: tots els canvis s’han de revisar
per verificar que s’implementaran tal com han estat aprovats.

4. Mesuraments de control de qualitat: són els resultats documentals de les
activitats implicades; es recullen en un format concret que està determinat
en el procés de planificació de la gestió de la qualitat.

5. Validació de canvis: qualsevol element que s’hagi canviat o reparat haurà
de ser inspeccionat i haurà de ser acceptat simplement, acceptat amb
modificacions o rebutjat abans d’emetre una notificació de la decisió final.

6. Verificar les entregues: un dels objectius del control de qualitat és deter-
minar la conformitat de les entregues. Els lliuraments vàlids constitueixen
el resultat de l’execució del procés de control i una entrada al procés de
validació de l’abast per a la seva acceptació final.

7. Informar de l’acompliment del treball: consisteix en les dades d’acom-
pliment recopilades de diversos processos de control, analitzats en el seu
context i integrats sobre la base de les relacions entre àrees.

D’altra banda, alguns dels directors de projectes ofereixen les claus per garantir
la qualitat, tot afirmant que son múltiples, però que n’hi ha deu d’aconsellables;
són les següents:

1. Documentar les polítiques aplicables. Garantir la qualitat d’un projecte pot
ser complicat pel fet de no existir una entesa compartida del que s’està
tractant d’assolir. És important recollir els estàndards aplicables i els
procediments recomanats d’actuació de manera clara i precisa.

2. Comptar amb els mitjans necessaris per garantir la qualitat. El millor és
tenir previstos aquests mitjans des de l’etapa de la planificació del projecte.
S’ha de fer una estimació dels recursos que seran necessaris i dels costos
que suposaran individualment i globalment.

3. Disposar dels recursos humans suficients per monitorar la qualitat. El
personal que prendrà les mètriques de qualitat ha de demostrar la seva
experiència tècnica en aquest camp. També es pot invertir en formació i
desenvolupament personal.

4. Implementar els procediments de verificació sistemàtica. És la millor
manera de garantir que les polítiques siguin implementades, i també serveix
per evitar el perill d’una implementació incorrecta.

5. Monitorar els resultats. Les auditories internes i/o externes serveixen per
registrar i analitzar els resultats dels mesuraments de qualitat. Això permet
actuar a temps en el cas de ser detectats els primers signes de desviació.
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6. Aprendre dels altres. És bo, quan és el primer cop que fem un control de
qualitat, inspirar-se en els mètodes de garanties de la qualitat dels projectes
aplicats per l’empresa en altres projectes anteriors, o bé aplicar la tècnica
d’altres empreses que hagin donat bons resultats.

7. Compartir experiències. És important escriure i publicar un estudi del
cas de control de qualitat del projecte on s’informi sobre l’enfocament,
el plantejament i els protocols seguits, i que poden ser utilitzats en altres
ocasions.

8. Adaptar-se als mitjans disponibles. Tot projecte compta amb un volum
de recursos, per tant són recursos limitats, i les restriccions acoten les
possibilitats de garantir la qualitat. La idea? Fer-ho al millor possible amb
els recursos que estan a la nostra disposició sense pretendre més del que
tenim.

9. Mantenir-se actualitzat en matèria de qualitat. La normativa de qualitat can-
via amb noves regles i enfocaments en la gestió. És important estar sempre
informat sobre les noves tendències i normes nacionals i internacionals.

10. Ampliar mires. L’aplicació de polítiques que garanteixin la qualitat poden
oferir millors resultats quan s’enfoca no només al projecte sinó també a tota
l’organització, de manera que es produeix una transversalitat completa.

Finalment, els avantatges de controlar la qualitat en un projecte són les millores
en l’eficiència i els resultats del projecte, que es tradueixen en:

• Increment general del nivell de qualitat: des de l’inici fins als processos i la
prevenció.

• Disminució de costos, que es produirà a mitjà i llarg termini i que afectarà
tant els costos interns com externs. Els únics costos que creixen són els de
qualitat, que ho fan de forma rendible, ja que permeten la prevenció d’errors
i defectes. L’augment és petit proporcionalment si considerem la reducció
dràstica que es pot produir de la resta de costos.

• Millora de la productivitat. En aquest cas parlem de reducció de temps i
diners, ja que hi ha un estalvi de treball mal fet en recuperacions, reinspec-
cions i reprocessaments. La prevenció dels errors i defectes potencials fa
disminuir la resolució de problemes, estalviant treball i costos.

• Les relacions a nivell humà milloren, ja que s’enforteix la comunicació
interna i l’entesa. El treball, l’esforç i les idees aportades es tradueixen
en el desenvolupament de l’autoestima personal, del respecte mutu i de la
implicació de les persones.

• L’organització es torna més efectiva i àgil. La millora de la comunicació
i la implicació de tots els estaments en el mateix objectiu influeixen d’una
manera determinant; per tant, augmenta l’eficàcia de l’organització.
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En definitiva, el control és una de les formes de gestionar la qualitat resultant
dels processos. Avui el control de la gestió integral de la qualitat és bàsic per a
qualsevol projecte.
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