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1. En la Fase Preparació del Projecte, el 

Responsable del Projecte, amb 
l’assessorament del Responsable de Gestió de 
Projectes, definirà, de mutu acord amb el 
client, els següents aspectes: 

- Objectius del projecte 
- Responsables (per part de la empresa 

client i del GRIB) 
- Aspectes de gestió: recursos, temps, 

implicacions econòmiques. 
- Clàusules de confidencialitat. 

 
2. En la Fase de Planificació del Projecte, 

s’establiran els següents aspectes: 
- Plans de treball 
- Equip del projecte 
- Negociació i signatura del contracte  

(PNT-008, de Gestió Comercial). 
 
3. La Fase d’Execució del Projecte és l’etapa 

central,  on es duu a terme la recerca 
especificada en el contracte. La responsable 
de Qualitat registra les dades bàsiques del 
projecte a la fitxa de control de projectes 
informatitzada (REG-013), que recull la 
informació bàsica del projecte. L’execució del 
projecte acaba amb l’informe final lliurat al 
client per l’investigador.. 

 
4.   En la Fase de Tancament del Projecte es 

reuneix l’equip del projecte per valorar a 
posteriori els resultats obtinguts,  les activitats 
realitzades i les implicacions pel futur. El 
resultat d’aquesta valoració és l’informe de fi 
de projecte, que s’arxiva juntament amb tota la 
documentació del projecte. 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2,3,4 Responsable del Projecte Participació en totes les fases com a responsable científic. 
2, 3, 4 Serveis de Recerca IMIM/ UPF Responsables models de contracte i arxiu documentació. 
1,2,3,4 Responsable de Promoció  Participació en totes les fases com a responsable dels aspectes de gestió. 
 

 

 
1. Fase de preparació del projecte

2. Fase de planificació 

3. Fase d’execució 

4. Fase de tancament 

Definició d’objectius 

Responsable del projecte 

Clàusules de confidencialitat 

Assessorament del Responsable 
de Gestió de Projectes 

Plans de treball 

Definició de l’equip del projecte 

Negociació i signatura del contracte 

Fitxa de 
Control de 
Projectes 
REG-013 

Informe final  

Seguiment 

Revisions 

Validació 

Informe de fi de projecte 



PNT- 009  
GESTIÓ DE PROJECTES AMB EMPRESES 

Data: 15/04/10 Revisió:  04     Còpia:  2/2 

 
 
Elaborat  Aprovat 
 
 
 
Chus Donlo 
Data: 15/4/10 

 
 
 
 
 

 
F. Sanz 
Data: 15/4/10 

Responsable de Qualitat  Director del GRIB 
 


