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Instruccions per a emplenar el formulari de proposta de 
projectes (FPP) 

 

Dades generals del projecte 

En la primera pàgina del formulari s'hauran d'introduir les dades generals del projecte que ens 
permeten veure’n les persones responsables, la finalitat i el cost. En concret, les dades sol·licitades són 
les següents: 

 Títol del projecte: Nom suficientment descriptiu que l’identifique. 

 Persones que han fet la petició: 

 Promotor. És la persona que proposa el projecte i té la comesa de defensar la necessitat o 
conveniència de la seua execució davant l'equip de govern. Ha de ser necessàriament un 
vicerector, el gerent, o algun altre membre de l'equip de govern, ja que ha de tenir la màxima 
capacitat de decisió. 

 Director del projecte. És la persona assignada pel promotor del projecte per a la direcció i 
execució posterior d’aquest, i tindrà la responsabilitat d'aconseguir els objectius proposats. Es 
recomana que el director conega perfectament l'àmbit en el qual s’implantarà el projecte TI, i 
per això ha de ser un coordinador o cap d'unitat o servei, encara que no necessàriament amb 
dependència funcional del promotor. 

 Suport tècnic. Tècnic de la Unitat d'Informàtica que ha assessorat (en els aspectes tècnics) el 
promotor i el director del projecte en l'elaboració de la proposta. 

 Cost total del projecte: Sumats els costos previstos per a personal, inversions i altres. 

 Resum econòmic per al pressupost: Recomanem emplenar aquest apartat una vegada s'haja 
emplenat l'apartat sobre “Desglossament de costos” que es descriurà més endavant, ja que n’és 
simplement un resum. S'indicaran ací els costos que s'hauran d'imputar al pressupost del següent 
any, o siga tots menys els de personal: 

 Total del projecte: Sumats els costos previstos per a inversions i altres. 
 Inversió: Pressupost destinat a inversió i el tant per cent que suposa sobre el total. 
 Sol·licitat: Quantitat econòmica que se sol·licita per a fer les inversions abans indicades i tant 

per cent sobre el total. 
 Cofinançat: Quantitat econòmica que aportarà el vicerectorat o unitat sol·licitant per a fer les 

inversions abans indicades i tant per cent sobre el total. 
 

 Cofinançament: En cas que per al desenvolupament de l'acció es dispose de finançament extern, 
cal indicar-ne l'origen i la quantitat. 
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 Dates: Previsió de dates per a començament i fi i durada total del projecte. Si no hi haguera una 

limitació concreta o especial quant a les dates per a desenvolupament o finalització del projecte, 
s'haurà d'indicar una data de referència per a la revisió de l'estat del projecte. 

 Breu descripció de la solució: Fer un breu resum en 3 o 4 línies de l'acció proposada. 

 

Beneficis estratègics per a la Universitat 

Descriure com l'acció proposada pot afavorir l'assoliment dels objectius estratègics de la Universitat, si 
aquesta acció s'emmarca dins d'alguna política o normativa o bé pot aportar beneficis globals a la 
Universitat. En tot cas, s'han d'indicar quins són els objectius, polítiques, normatives o beneficis que se 
satisfan. 

 

Riscos per a la Universitat 

Descriure els efectes negatius o riscos que hi poden haver per a la Universitat en cas que es decidisca 
no fer o posposar l'acció proposada. És molt important justificar degudament cadascun dels punts 
exposats en aquest apartat. 

 

Desglossament de costos 

Es tracta de detallar tots els costos que són necessaris per al desenvolupament de l'acció: el concepte i 
l’import. 

Els costos els dividim en els apartats següents: 

 Cost dels recursos humans propis. És necessari indicar el nombre d'hores i de persones que es 
dedicaran al desenvolupament del projecte. Aquest personal no és només personal tècnic del 
Servei d'Informàtica, sinó també el personal de la unitat sol·licitant que estarà dedicat a anàlisi 
de requisits i especificacions, proves, etc. 

Com a valors orientatius es podem proposar els següents: 

o Funcionaris grup A (A1 i A2) entre 35 i 40 €/hora. 
o Funcionaris grup B entre 25 i 30 €/hora. 
o Funcionaris grup C (C1 i C2) 20 €/hora. 

 

 Cost per a inversions: Es tracta de detallar tots els que suposaran una despesa o inversió i la 
quantitat pressupostada; per exemple: compra d'equips o de programari, serveis externs, etc. 

 Altres costos: indiqueu-los si n’hi haguera. 



 
 Vicerectorat de Tecnologies de la Informació  
 
 

 Cost anual de manteniment: La inversió inicial és només una part del cost total d'un servei; 
normalment tots els serveis que es posen en marxa requereixen un posterior manteniment, 
siga de l'equipament o programari adquirit, siga de serveis per a la correcció de fallades 
ocultes o per a l'adaptació a canvis normatius o d'entorn. Aquest cost no ha de quedar ocult i 
és necessari reflectir-lo en aquest apartat. 

 

Ingressos o estalvis estimats 

Es demana fer una estimació dels ingressos (p. ex. anuals) que pot generar per a la Universitat la 
posada en marxa de l'acció indicada o bé dels estalvis de cost que puga implicar. 

 

Grups d'interès 

S'han d'indicar els diferents col·lectius o grups d'interès (alumnes, personal de la universitat, personal 
de determinades unitats administratives, personal d'un centre, etc.) que actuaran en el 
desenvolupament de l'acció o als quals afectarà la solució proposada. En concret, hem d'escriure en 
cadascuna de les caselles el nombre de membres del col·lectiu que apareix en la fila que tindran un 
paper actiu en cadascun dels rols següents (susceptibles de modificació si es considera oportú): 

1. Disseny: prendran part activa en l'especificació funcional i de requisits del sistema. 
2. Formació: rebran la formació sobre operació i ús del sistema. 
3. Usuaris: el nombre de persones del col·lectiu que potencialment podran usar el sistema. 
4. Comunicació: hauran de conèixer l'existència del sistema, encara que no siguen els seus 

usuaris. 
5. Satisfacció: podran opinar sobre la satisfacció del sistema una vegada utilitzat. 
6. Avaluació: avaluaran si el sistema ha aconseguit els objectius previstos. 

 

Fites del projecte 

Fer un cronograma amb la descripció detallada de les diferents fases per al desenvolupament de 
l'acció i el temps (en setmanes) estimat per a cadascuna d'elles. Hi ha fases que podran sobreposar-se 
en el temps i desenvolupar-se de forma simultània. Almenys s'hauran de reflectir fases en les quals 
s'haja produït una fita important que indique l'estat de desenvolupament del projecte. 

 

Resultats del projecte 

Cal indicar els resultats concrets o entregables que s'obtindran una vegada desenvolupat i finalitzat el 
projecte. 
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Limitacions i condicionants del projecte juntament amb les seues solucions 

Es demana fer una senzilla i breu anàlisi dels riscos (entesos aquests com a limitacions i condicionants) 
prèvia al començament del desenvolupament. Es demana identificar els factors que poden impedir o 
influir de manera negativa en el desenvolupament del projecte i en la seua posada en marxa. 

Es demana també indicar-ne les possibles solucions. 

A manera d'exemple, el que caldria considerar ací serien aspectes com: mancances normatives, falta 
de conscienciació, si es preveu un canvi important en la forma de treballar d'alguns col·lectius, falta de 
formació, etc. 

 

Avaluació del projecte TI 

Tot projecte ha de redundar en alguna millora per a la Universitat; en aquest apartat es demana que se 
seleccione un conjunt de criteris (qüestions a avaluar) que es puguen mesurar i definir la mètrica o 
indicador (o conjunt d'ells) que es pot utilitzar per a mesurar l'impacte causat per la posada en marxa 
de l'acció. 

S'ha d'indicar la data en la qual es preveu fer l'avaluació i la persona responsable de redactar aquest 
informe d'avaluació. 

 

Memòria del projecte 

A tota la informació sol·licitada en els apartats anteriors s'afegirà una memòria en la qual es done una 
descripció més detallada del projecte. De manera orientativa, proposem els apartats següents: 

 Abast global del projecte i objectius. 
 Definició del projecte: breu anàlisi funcional i especificació de requisits. 
 Solució proposada i accions a dur a terme (desenvolupaments, compres, instal·lacions, 

divulgació, etc.) 
 Integració amb altres serveis i infraestructures 


