
Criteris per a la valoració dels projectes 

S'assignen puntuacions de 0 a 5. [0: gens – 1: molt baixa – 2: baixa – 3: mitjana – 4: alta – 5: molt alta] 
    Ponderació Criteris  Puntuació 

0 Puntuació del 
promotor 20%    

3 · Puntuació  100% El promotor podrà assignar-hi un màxim de 5 punts, en funció de la importància que 
vulga donar al projecte 

5 per al més estratègic segons el promotor, 1 per al 
menys estratègic. 

1 Necessitat i urgència  20%    

 · Necessitat 50% El projecte tracta de resoldre una necessitat important per a la Universitat? 5: és molt necessari; 0: no és necessari. 

 · Urgència 50% Com d'urgent és la necessitat que es tracta de cobrir? 5: és molt urgent; 0: no és gens urgent. 

2 Alineament amb el 
PEUA40 20%    

3 · Alineació  100% El projecte s'alinea amb un o diversos objectius del PEUA40 5: està molt alineat amb el PEUA40; 0: no està gens 
alineat. 

3 Impacte i beneficis 20%    

 · Impacte 50% Nombre de persones o unitats a què afectarà de forma positiva.  5: l'impacte és molt gran; 1: molt poques persones 
es veuran beneficiades si es posa en marxa. 

 · Beneficis 50% Estalvis (temps, persones, diners, etc.) o millora de la qualitat de la gestió que 
s'obtindran.  

5: l'estalvi o la millora en la qualitat del servei serà 
molt alt; 1: els estalvis en seran molt pocs. 

4 Riscos 10% En aquest apartat la major puntuació l'obtindran els projectes senzills i sense risc   

 · Risc 50% Conté elements (tècnics, organitzatius, normatius, pressupostaris, etc.) que poden 
dificultar la realització del projecte. 

5: el risc és molt alt; 1: el risc és molt baix. 

 · Complexitat 50% Dimensió del projecte: temps de desenvolupament, costos (hores/persona o 
pressupost) 

5, el projecte és molt complex; 1: el projecte és molt 
senzill. 

5 Memòria i fites 10%    

 
· Valoració de la 
memòria 60% Conté la informació completa per a poder valorar els costos de desenvolupament 5: la memòria està molt ben especificada; 1: la 

memòria és molt pobra. 

 · Valoració de les fites 40% Identificació de les “entregables” i dates 5: les fites i dates estan molt ben definides; 0: no hi 
ha fites. 

 


