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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Les certificacions en gestió de projectes són un tema rellevant avui en dia, ja 
què el nombre de persones certificades en aquest àmbit augmenta any rere 
any i les empreses, cada cop més, es mostren interessades en reclutar 
professionals que disposin d'aquests títols. 

L'objectiu principal és donar a conèixer algunes de les certificacions més 
rellevants en l'àmbit de la gestió de projectes, per tal de poder-les comparar, i 
analitzar quina és la més beneficiosa per als professionals dedicats a la gestió 
de projectes, i també per a les empreses que disposen d’aquests perfils. 

En aquest treball es farà una introducció a les certificacions PMP i PRINCE2, 
així com una comparació per tal de conèixer les diferències principals, i un 
breu estudi de les metodologies utilitzades per cadascuna d'elles. També es 
descriurà el procés d'examinació de cadascuna de les certificacions 
analitzades per tal de tenir una idea de tot el que implica obtenir i mantenir 
aquests títols. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Project management certifications are an important issue today, as the number 
of people certified in this area increases year after year and companies are 
increasingly more interested in recruiting professionals who have these titles. 

The main goal is to present some of the most important certifications in the 
field of project management in order to be able to compare and analyze what is 
the most beneficial for professionals in project management and also for 
companies that have these profiles. 

This paper will introduce PMP and PRINCE2 certifications, as well as a 
comparison to discover the main differences, and a brief study of the 
methodologies used by each of them. Also, will describe the process of 
examination of each of the certifications analyzed in order to get an idea of 
everything that involves obtaining and maintaining these titles. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

Aquest treball pretén donar a conèixer en profunditat algunes de les 
certificacions més rellevants en l'àmbit de la gestió de projectes, per tal 
de poder-les comparar, i analitzar quina és la més beneficiosa per als 
professionals dedicats a la gestió de projectes, i també per a les 
empreses que disposen d’aquests perfils. Amb aquest objectiu, es 
proposa fer una comparació entre la certificació PMP (Project 
Management Professional) i la certificació PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Environments). 
 
És important destacar que aquest és un tema rellevant avui en dia, ja 
què el nombre de persones certificades en gestió de projectes augmenta 
any rere any i les empreses, cada cop més, es mostren interessades en 
reclutar professionals que disposin d’aquestes certificacions. 
 
Per tal de conèixer quina de les certificacions disponibles és la més 
adient per a un professional en concret, caldria fer un treball de recerca 
exhaustiu, consultant les pròpies webs de les organitzacions 
certificadores, així com altres webs amb articles d’opinió. 
 
El resultat que es vol obtenir és un únic document que reculli tota la 
informació necessària per tal de poder decidir-se sobre quina certificació 
és la idònia per a un professional que es dediqui a la gestió de projectes, 
i que també pugui servir a les empreses a l’hora de reclutar nous 
treballadors o formar a persones de la pròpia plantilla. 
 

1.2 Objectius del Treball 
 

En aquest treball es presentaran de forma detallada dues de les 
certificacions més importants en l’àmbit de la gestió de projectes. 
L’aspiració principal és que pugui servir de guia tant per a les persones 
interessades en la gestió de projectes com per a les empreses, i les ajudi 
a decidir-se sobre quina metodologia és la que millor s’adapta a les 
seves necessitats. 
 
Per tant, en acabar la lectura d’aquest anàlisi comparatiu de 
certificacions de gestió de projectes s’haurien d’assolir els següents 
objectius (per ordre de prioritat): 
 

1. Conèixer les dues principals certificacions en gestió de projectes 
(PMP i PRINCE2) i saber identificar les característiques que 
presenta cadascuna d’elles. 

2. Comprendre les diferents metodologies que utilitzen les 
certificacions analitzades i les parts en què es descomponen. 
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3. Entendre els requisits previs que s’han de complir per tal de 
poder-se certificar, saber identificar l’estructura de l’examen, així 
com les tasques necessàries per tal de mantenir la certificació un 
cop obtinguda. 

  
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Una possible estratègia per dur a terme el treball seria trobar algun 
estudi comparatiu que pugui servir com a base per a desenvolupar el 
treball, i adaptar-lo per tal que es puguin aconseguir tots els objectius 
descrits a l’apartat anterior. 
 
Això es podria fer sempre i quan es trobés algun estudi que aporti una 
base sòlida sobre la que poder desenvolupar el treball i sobre la qual es 
pogués afegir la informació necessària per tal d’acabar complint tots els 
objectius. 
 
Una altra estratègia seria fer l’anàlisi de zero, partint de la informació 
obtinguda de les dues entitats certificadores en estudi, sense fer servir 
cap article d’opinió o anàlisi previ que pugui condicionar els resultats 
d’aquest treball. 
 
L’estratègia triada serà la segona, fent ús només de la informació 
obtinguda de les entitats certificadores en estudi. D’aquesta manera es 
podrà enfocar el treball a la consecució dels objectius descrits a l’apartat 
anterior sense que cap altre estudi previ pugui condicionar els resultats. 
 
Existeix força informació sobre les certificacions en estudi, i per tant, no 
hauria de suposar un problema el basar-se només en la documentació 
oficial de les entitats certificadores,  PMP i PRINCE2. 
 

1.4 Planificació del Treball 
 

La planificació d’aquest Treball Final de Grau s’organitza en fites, que 
corresponen a cadascuna de les Proves d’Avaluació Continuada (PAC). 
 
Il·lustració 1: Planificació general 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
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Al seu torn, cada fita agrupa un conjunt de tasques on es defineixen els 
recursos, els dies de dedicació i les relacions de dependència entre 
elles. Al tractar-se d’un treball individual només hi ha un recurs 
assignable a les tasques. 
 

 Fita 1. PAC 1. Lliurament del Pla de treball. 
 
Il·lustració 2: Planificació Fita 1 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 

 Fita 2. PAC 2. Lliurament de la primera fase de l’Execució del Pla 
de treball. 

 
Il·lustració 3: Planificació Fita 2 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 
En aquesta segona fita serà necessari llogar un parell de llibres, el 
PMBOK i el manual PRINCE2. Aquesta partida no tindrà cost, ja què el 
lloguer d’aquest material a la biblioteca és gratuït. 
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 Fita 3. PAC 3. Lliurament de la segona fase de l’Execució del Pla 
de treball 

 
Il·lustració 4: Planificació Fita 3 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 

 Fita 4. Lliurament final del treball, memòria, presentació i resta de 
documentació. 

 
Il·lustració 5: Planificació Fita 4 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
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 Fita 5. Defensa virtual. 
 
Il·lustració 6: Planificació Fita 5 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
 
Com es pot observar a la planificació de tasques, el temps de treball 
definit és de dilluns a diumenge, des de l’inici fins al final del projecte. 
 
L’horari de dedicació al treball serà el següent: 

 Dilluns a divendres: 19:00 – 22:00 

 Dissabtes, diumenges i festius: 15:00 – 18:00 
 
Els dies festius que s’han identificat durant el transcurs del treball són els 
següents: 

 25/03/2016: Divendres Sant 

 28/03/2016: Dilluns de Pasqua 

 01/05/2016: Dia del Treball 

 16/05/2016: Segona Pasqua 

 24/06/2016: Sant Joan 
 
En tots aquests festius, l’horari de dedicació al treball serà de 15:00 a 
18:00, excepte Sant Joan (24/06/2016) en què no hi ha tasques 
assignades. 
 
L’única excepció definida és el temps comprés entre el 11 i el 18 d’abril, 
en el que no es poden assignar tasques per tractar-se d’un període de 
vacances: 
 
Il·lustració 7: Calendari d'excepcions 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
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Per tant, si a la planificació tenim un total de 101 dies de treball, a una 
mitja de 3 hores per dia, això resulta en 303 hores de dedicació al treball 
final de grau. 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Els productes obtinguts en l’elaboració d’aquest Treball Final de Grau 
s’han marcat com a fites a l’apartat de planificació i son els següents: 
 

 Memòria de l’anàlisi: Document que mostra el treball realitzat, 
seguint l’estructura proposada i al què s’afegeix tota la informació 
detallada al Pla de treball. 
 

 Presentació: Consisteix en un vídeo amb so, d’una duració 
inferior a 20 minuts, on es sintetitza de forma clara i concisa el 
treball realitzat i els resultats obtinguts. 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

A continuació es presenta una breu descripció dels altres capítols de la 
memòria i la seva relació amb el projecte global: 
 

 Introducció a les certificacions PMP i PRINCE2: Aquest capítol 
pretén introduir els aspectes clau de les dues certificacions 
analitzades a través dels següents subapartats: 

 
o Introducció a la certificació PMP: Es fa un repàs de la 

història d’aquesta certificació, des de l’any de la seva 
creació fins al moment actual, detallant els conceptes i 
dates clau, així com els propòsits sota els quals va ser 
creada. 
 

o Introducció a la certificació PRINCE2: Com en el 
subapartat anterior, es repassa la història d’aquesta 
certificació, es documenten els conceptes i dates clau, i 
també els propòsits principals que persegueix. 
 

o Diferències i similituds entre PMP i PRINCE2: Un cop 
introduïdes ambdues certificacions, es comparen per tal de 
conèixer les diferències principals i les similituds més 
destacades. 
 

 Metodologies utilitzades per les certificacions PMP i 
PRINCE2: Cadascuna de les certificacions es basa en una 
metodologia de projectes diferent per tal d’estandarditzar tot el 
procés de gestió d’un projecte. En els següents subapartats es 
detalla cadascuna d’aquestes metodologies:  

 



7   

o Guia del PMBOK: El PMBOK (Project Management Body 
of Knowledge) és la metodologia proporcionada pel PMI 
(Project Management Institute) en la qual es presenten els 
estàndards, pautes i normes per a la gestió de projectes. 
Aquesta guia classifica els processos en grups i àrees de 
coneixement. 
 

 Processos de la gestió de projectes: S’analitzen els 
grups en els quals la guia del PMBOK classifica els 
processos. 
 

 Àrees de coneixement: Es detallen cadascuna de les 
àrees de coneixement que segons el PMBOK 
comprenen els processos requerits per aconseguir 
una efectiva gestió del projecte. 

 
o Manual PRINCE2: PRINCE2 (PRojects IN Controlled 

Environments) proposa una metodologia de gestió de 
projectes que es basa en una sèrie de principis que tenen 
com a objectiu enriquir al projecte i a tota l’organització en 
la què es desenvolupa. Aquesta metodologia defineix una 
sèrie de processos, components i tècniques: 
 

 Els processos: Es descriuen els elements que 
expliquen què s’ha de fer i quan a través de tot el 
cicle de vida del projecte. 
 

 Els components: Es detallen les diferents àrees de 
coneixement que s’han d’aplicar al projecte quan 
correspongui. 
 

 Les tècniques: Es dona una breu explicació dels 
mètodes de treball, d’ús opcional però molt 
recomanable, que proposa aquesta metodologia. 

 
o Diferències i similituds entre PMBOK i PRINCE2: Un cop 

introduïdes ambdues metodologies, es comparen per tal de 
conèixer les diferències principals i les similituds més 
destacades. 

 

 Procés d'examinació de les certificacions PMP i PRINCE2: En 
aquest capítol es vol donar a conèixer el procés d’examinació de 
cadascuna de les certificacions analitzades per tal de tenir una 
idea de tot el que implica obtenir i mantenir aquestes 
certificacions. Per l’elaboració d’aquest treball es divideix el 
procés d’examinació en quatre fases: 
 

o (1) Requisits previs: Algunes de les entitats certificadores 
demanen que es compleixin una sèrie de condicions per tal 
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de poder-se certificar. En aquest subapartat es detallen 
totes aquestes condicions. 
 

o (2) Contingut de l’examen: S’analitza el contingut de 
l’examen així com la seva estructura amb l’objectiu de 
conèixer com ha de ser la preparació del mateix i quins 
materials s’han de fer servir en la fase prèvia a examinar-
se. 
 

o (3) Examen i avaluació: S’aporta informació sobre els 
centres on es pot fer l’examen i sobre tots els aspectes 
relacionats amb el que es trobaran els aspirants el dia de 
l’examen. També es documenta el procés d’avaluació per 
conèixer com i quan es reben els resultats de la prova 
realitzada. 
 

o (4) Requisits per tal de mantenir la certificació: Algunes 
de les entitats certificadores requereixen complir una sèrie 
de condicions per tal de mantenir la certificació un cop 
obtinguda. En aquest subapartat es detallen totes aquestes 
condicions. 

 
o Diferències i similituds entre PMP i PRINCE2: Un cop 

detallats els processos d’examinació de cadascuna de les 
certificacions, es comparen per tal de conèixer les 
diferències principals i les similituds més destacades. 
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2. Introducció a les certificacions PMP i 
PRINCE2 

 
Aquest capítol pretén introduir els aspectes clau de les dues 
certificacions analitzades: PMP i PRINCE2. 
 
En primer lloc, es farà una introducció de cadascuna de les certificacions 
per separat, amb l’objectiu de donar-les a conèixer i saber identificar les 
característiques que presenten. En aquesta línia, es farà un repàs de la 
història d’ambdues certificacions, des dels respectius anys de creació 
fins al moment actual, detallant els conceptes i dates clau, així com els 
propòsits sota els quals van ser creades. 
 
Per últim, un cop introduïdes ambdues certificacions, es compararan per 
tal de conèixer les diferències principals i les similituds més destacades. 
 

2.1. Introducció a la certificació PMP 
 

La certificació PMP (Project Management Professional) va ser creada 
l’any 1984 pel PMI (Project Management Institute) amb l’objectiu de 
demostrar a les empreses, clients i companys de professió que un cap 
de projectes posseeix el coneixement, experiència i habilitats 
necessàries per portar els projectes a bon port. 
 
El PMP reconeix la competència d’una persona per realitzar tasques en 
la figura de cap de projectes, i específicament en el lideratge i la direcció 
de projectes. Any rere any, la certificació PMP ha sigut reconeguda de 
manera global i ha significat un millor salari per a les persones 
certificades enfront les no certificades. 
 
En l’actualitat, la demanda de caps de projectes qualificats és molt 
elevada, la qual cosa fa que els professionals amb la certificació PMP 
estiguin ben posicionats per proporcionar les habilitats necessàries per 
liderar equips de projectes i aconseguir resultats exitosos dels projectes. 
 

2.1.1. El PMI 
 

El PMI (Project Management Institute) és l’associació de professionals 
sense fins de lucre líder mundial per la professió de gestió de projectes. 
Va ser fundat l’any 1969 al Georgia Institute of Technology i dona servei 
a més de 2,9 milions de professionals d’arreu del mon a través de 
defensa, col·laboració, formació i investigació. 
 
A més del PMP, el PMI ofereix un programa de certificacions per 
treballadors amb diferents nivells de formació i experiència. El programa 
complet de certificacions inclou les següents: 
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 Certified Associate in Project Management (CAPM): Aquesta 
certificació reconeix una comprensió demostrada del 
coneixement, processos i terminologia fonamentals definits en la 
guia PMBOK i que són necessaris per una gestió efectiva dels 
projectes. 
 

 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP): Aquesta certificació 
reconeix el coneixement de principis, pràctiques, eines i tècniques 
utilitzades en metodologies àgils. 
 

 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP): Aquesta 
certificació reconeix un demostrat coneixement i competència en 
l’àrea especialitzada en assignar i identificar riscos del projecte 
juntament amb plans per tal de mitigar-los. 
 

 PMI Scheduling Professional (PMI-SP): Aquesta certificació 
reconeix un demostrat coneixement i competència en l’àrea 
especialitzada en desenvolupar i mantenir la planificació del 
projecte. 
 

 Portfolio Management Professional (PfMP): Aquesta certificació 
reconeix les habilitats necessàries per coordinar la gestió d’una o 
més carteres de projectes, programes o operacions per tal 
d’aconseguir els objectius de l’empresa. 
 

 Program Management Professional (PgMP): Aquesta certificació 
reconeix una demostrada experiència, habilitats i rendiment en el 
seguiment de múltiples projectes alineats amb els objectius de 
l’empresa. 
 

 PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA): Aquesta 
certificació reflecteix l’experiència en anàlisis de negoci. Projecta 
les habilitats per treballar de forma efectiva amb els interessats 
del projecte per tal de definir els requeriments de negoci, donar 
forma als projectes i impulsar resultats de negoci exitosos. 

 
A continuació es mostra un resum, en ordre cronològic, de les diferents 
certificacions que ofereix el PMI: 

 
Il·lustració 8: Certificacions del PMI 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda a la web del PMI 
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Les certificacions i credencials del PMI es distingeixen pel seu 
desenvolupament i aplicació global, el què els fa transferibles a través de 
diferents indústries i fronteres geogràfiques. La fortalesa de les 
certificacions del PMI és que són portables i no estan lligades a un únic 
mètode, estàndard o organització.  
 
El programa de certificació del PMI està dissenyat per assegurar que 
totes les persones certificades han demostrat les seves competències a 
través de mesures justes i vàlides. 
 
A més, aquest programa està conduit pels milers de professionals 
certificats què, de forma voluntària, dediquen el seu temps a la 
construcció de les preguntes d’examen utilitzades pel PMI. Aquests 
voluntaris representen la diversitat del mercat, ja què venen de diferents 
regions del món, indústries, posicions laborals i nivells d’experiència. 
 
Finalment, val a dir que el programa de certificació del PMI és supervisat 
pel Certification Governance Council (CGC), format per un conjunt de 
professionals certificats del PMI. 
 

2.1.2. Estàndards PMP 
 
L’esquema de certificació PMP és acreditat amb l’International 
Organization for Standardization (ISO) 17024 per l’American National 
Standards Institute (ANSI). L’estàndard 17024 inclou diversos 
requeriments per al desenvolupament i manteniment del procés 
d’examinació així com per als sistemes de gestió de qualitat que 
asseguren una continua garantia de qualitat. 
 
A més, la certificació PMP està registrada amb l’estàndard ISO 
9001:2008 pels sistemes de gestió de qualitat. Aquesta acreditació 
proporciona una confirmació de la qualitat en el desenvolupament, gestió 
i administració de la certificació PMP. També dona un plus de confiança 
a les persones certificades i a les empreses que els contracten. 
 
Per últim, la guia del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 
està  alineada amb l’estàndard internacional de gestió de projectes ISO 
21500. El PMI va prendre un rol de lideratge en el desenvolupament de 
l’estàndard internacional ISO 21500, servint com a secretaria del Comitè 
ISO durant un període de 5 anys. De fet, molts documents del PMI van 
ser utilitzats en la seva fundació, incloent el capítol 3 i el glossari del 
PMBOK. 
 
Il·lustració 9: Estàndards PMP 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les imatges de la web de ISO 
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2.1.3. Estadístiques dels certificats PMP 
 

El PMI té una publicació mensual anomenada ‘PMI Today’, on publiquen 
informació referent al nombre de certificats del seu programa de 
certificació. D’aquesta publicació es poden extreure dades on es mostra 
el creixement del nombre de certificats en els darrers anys. 
 
A la darrera publicació consultada, de Novembre del 2015, el nombre de 
certificats en PMP arribava fins els 686.641. 
 
A continuació, es mostra un gràfic amb l’evolució del nombre de 
certificats des del Gener de 2007 fins el Novembre de 2015: 
 

Il·lustració 10: Creixement nombre certificats PMP 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda a les publicacions del ‘PMI Today’ 
  

Com es pot observar al gràfic, el nombre de persones certificades en 
PMP ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys. 
 
Al Gener de 2007 hi havia 230.825 persones certificades, i al Novembre 
de 2015 hi havia 686.641 persones certificades, el què representa un 
augment del 222,9%. 
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Al següent gràfic es mostra la informació detallada de creixement anual 
en nombre de certificats PMP: 
 
Il·lustració 11: Creixement anual certificats PMP 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda a les publicacions del ‘PMI Today’ 

  
D’aquest darrer gràfic podem extreure com el nombre de certificats en 
PMP continua augmentant, però a un ritme no tan elevat com fa uns 
anys. A l’any 2007 la taxa de creixement era del 25,7%, mentre que a 
l’any 2015 la taxa de creixement s’ha vist reduïda fins el 5,9%. 
 
El fet de que cada vegada siguin més els certificats en PMP fa més difícil 
mantenir una taxa tan elevada de creixement. Així doncs, queda explicat 
el per què aquesta gràfica mostra una tendència baixista. 

 
2.1.4. Enquesta de sous del PMI 
  

Conèixer el valor de les certificacions, experiència i habilitats en gestió 
de projectes pot suposar un gran avantatge per les organitzacions que 
busquen cobrir vacants en gestió de projectes, i també per als 
professionals que competeixen per aquestes vacants. 
 
Per tal d’oferir informació en aquesta àrea, el PMI publica la seva 
enquesta de salaris cada dos anys. Aquest informe ajuda a les empreses 
a determinar els rangs de salari els seus treballadors, i també ajuda als 
professionals en gestió de projectes a determinar el seu potencial 
d’ingressos. 
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Aquest informe s’elabora amb informació de més de 26.000 persones de 
34 països, i amb informació de sous en moneda local. Això fa que sigui 
una eina molt útil i fiable tant per als professionals en gestió de projectes 
i les seves empreses, així com per a comitès de compensació, 
departaments de recursos humans i reclutadors. 
 
Algunes de les dades més destacades extretes de l’enquesta de sous de 
l’any 2015 son les següents: 
 

 El sou mitjà anual, de tots els països, rols i nivells d’experiència, 
és de $81.000 (USD). El país amb el sou mitjà més elevat és 
Suïssa ($130.000 USD), mentre que el país amb el sou mitjà més 
baix és Egipte ($19.602 USD). Espanya la trobem en vint-i-
dosena posició amb un sou mitjà de $50.334 USD. 

 
Il·lustració 12: Sou mitjà professió gestió de projectes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de l’enquesta de sous del PMI 
 

 El fet de tenir la certificació PMP proporciona un avantatge 
significatiu en termes de sou i potencial d’ingressos. Entre els 
enquestats, aquells amb una certificació PMP tenen un sou més 
gran (un 20% més gran de mitja) que aquells sense una 
certificació PMP. La diferència més gran es dona a Sudàfrica, on 
els certificats en PMP tenen un sou mitjà un 47% més gran que 
aquells que no disposen de la certificació. En el cas d’Espanya, la 
diferència és només del 12% ($51.452 USD els certificats PMP 
enfront $45.860 USD els no certificats). 
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Il·lustració 13: Sou mitjà PMP enfront no-PMP 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de l’enquesta de sous del PMI 
 

 El 27% dels participants van informar d’un augment en el sou 
d’almenys el 5% en l’any anterior a haver contestat l’enquesta. 

 

 El nombre d’anys d’experiència en gestió de projectes té un alt 
impacte en els sous arreu del món. Pot arribar a representar fins a 
un increment del 177% el fet de tenir molts anys d’experiència 
enfront el fet de tenir-ne de pocs.  

   
2.1.5. Codi ètic i de conducta professional 
  

L’any 1981, la Junta Directiva del PMI va conformar un Grup d’Ètica, 
Normes i Acreditació. Aquest grup va deliberar sobre la necessitat de 
comptar amb un codi d’ètica per a la professió de gestió de projectes. 
L’informe d’aquesta reunió va constituir la primera discussió 
documentada del PMI sobre ètica per a la professió de gestió de 
projectes. 
 
Aquesta informe es va remetre a la Junta Directiva del PMI a l’Agost de 
1982 i es va publicar com a suplement en l’edició de 1983 del Project 
Management Quarterly. A finals dels anys 80, aquesta norma va 
evolucionar fins a convertir-se en la Norma Ètica pel Professional de la 
Direcció de Projectes (Ethics Standard for the Project Management 
Professional). 
 
Al 1997, la Junta del PMI va determinar la necessitat de comptar amb un 
codi d’ètica per als membres. La Junta va aprovar el nou Codi d’Ètica per 
a Membres (Member Code of Ethics) a l’Octubre de 1998. Des de 
l’adopció del Codi al 1998, s’han produït molts canvis dràstics dintre del 
PMI i el món dels negocis. Per aquest motiu, al 2003 la Junta Directiva 
del PMI va requerir la revisió dels codis d’ètica. Aquest Codi d’Ètica i 
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Desenvolupament Professional va ser aprovat per la Junta Directiva del 
PMI a l’Octubre de 2006. 
 
El propòsit d’aquest Codi és transmetre confiança en l’àmbit de la gestió 
de projectes i ajudar a les persones a ser millors professionals. Amb 
aquest objectiu, s’estableix el marc per entendre els comportaments 
apropiats per a la professió. 
 
El Codi d’Ètica i Conducta Professional s’aplica a: 
 

 Tots els membres del PMI 
 

 Persones que no són membres del PMI però que compleixen amb 
un o més dels següents criteris: 

 
o Posseeixen una certificació del PMI 

 
o Envien sol·licitud per iniciar un procés de certificació del 

PMI 
 

o Col·laboren amb el PMI en caràcter de voluntaris 
 
El Codi d’Ètica i Conducta Professional es divideix en seccions que 
contenen normes de conducta què es corresponen amb els quatre valors 
identificats com els més importants per a la comunitat de direcció de 
projectes: responsabilitat, respecte, equitat i honestedat. Aquest Codi es 
sustenta en aquests quatre valors. 
 
Cada secció del Codi d’Ètica i Conducta Professional inclou normes 
obligatòries i normes que constitueixen un ideal. Les normes ideals 
descriuen la conducta que aquests professionals intenten mantenir. Però 
el compliment d’aquestes normes no es pot mesurar fàcilment, i el fet de 
comportar-se de conformitat amb les mateixes és més una expectativa 
que una obligació. 
 
En canvi, les normes obligatòries estableixen requisits, i en alguns 
casos, limiten o prohibeixen determinats comportaments per part dels 
professionals. Aquells professionals que no es comportin de conformitat 
amb aquestes normes estan subjectes a procediments disciplinaris 
davant el Comitè d’Ètica del PMI.  
 

2.2. Introducció a la certificació PRINCE2 
 

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) és un mètode basat en 
processos per una gestió de projectes efectiva. És utilitzat extensament 
pel Govern del Regne Unit i també és reconegut i utilitzat al sector privat, 
tant al Regne Unit com a la resta del món. Aquest mètode és de domini 
públic i ofereix una guia de bones pràctiques en la gestió de projectes. 
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PRINCE es va establir l’any 1989 pel CCTA (Central Computer and 
Telecommunications Agency), posteriorment denominada OGC (Office of 
Government Commerce). Aquest mètode estava basat originalment en 
PROMPT, un mètode gestió de projectes creat per Simpact Systems Ltd 
l’any 1975, i adoptat pel CCTA l’any 1979 com l’estàndard per ser 
utilitzat per tots els projectes de sistemes d’informació del Govern del 
Regne Unit. 
 
Quan PRINCE es va posar en marxa l’any 1989, va reemplaçar 
PROMPT als projectes del Govern del Regne unit. PRINCE encara 
continua al domini públic i els drets d’autor pertanyen a la Corona del 
Regne Unit. PRINCE2 va ser publicat l’any 1996, després de la 
contribució d’un consorci de 150 organitzacions europees. 
 

2.2.1. AXELOS 
 

Actualment, PRINCE2 està gestionada per AXELOS, una joint venture 
creada l’any 2013 entre el Govern del Regne Unit i Capita. AXELOS es 
crea per desenvolupar, gestionar i operar les qualificacions en bones 
pràctiques i metodologies que eren propietat anteriorment de OGC. 
 
El catàleg de productes d’AXELOS és utilitzat en els sectors privat i 
públic, en més de 150 països arreu del món. Els seus productes sempre 
s’han associat amb l’assoliment dels estàndards i la millora de la qualitat. 
A més de PRINCE2, la cartera de productes d’AXELOS inclou: 
 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL): ITIL és un 
conjunt de conceptes i bones pràctiques per la gestió de serveis 
de tecnologies de la informació, el desenvolupament de 
tecnologies de la informació i les operacions relacionades amb les 
mateixes. 
 

 Managing Successful Programmes (MSP): MSP té com a objectiu 
ajudar a les organitzacions a dissenyar, planificar i implementar 
programes per projectes que permetin aconseguir resultats i 
beneficis per donar suport al canvi impulsat per l’estratègia 
corporativa. 

 

 Management of Risk (M_o_R): M_o_R reuneix els principis, 
enfocaments, el conjunt de processos interrelacionats i punters a 
fonts més detallades d’assessorament sobre tècniques de la 
gestió del risc. 

 

 Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model 
(P3M3): El P3M3 s’ha convertit en una norma fonamental entre 
els diferents models de maduresa, proporcionant un marc amb 
què les organitzacions poden avaluar el seu rendiment actual i 
portar a terme plans de millora. 
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 Management of Portfolios (MoP): MoP proporciona als executius i 
professionals, que tenen la responsabilitat de planificar i 
implementar carteres de canvi, un conjunt de principis, tècniques i 
pràctiques per introduir o millorar la gestió de les seves carteres. 

 

 Portfolio, Programme and Project Offices (P3O): P3O reuneix en 
un sol lloc un conjunt de processos, descripcions de rols, 
funcions, serveis i tècniques per facilitar la governabilitat de la 
cartera, la gestió de projectes i programes, a través de 
l’habilitació, el desafiament i les estructures de suport. 

 

 Management of Value (MoV): MoV està dirigit a tots aquells 
involucrats en la direcció, gestió, suport i lliurament de carteres, 
programes i projectes. MoV pretén maximitzar el valor en línia 
amb els objectius del programa i el projecte, i els requeriments de 
les parts interessades. 

 

 Cyber Resilience (CYBER): La criminalitat digital és reconeguda 
com un dels riscos més greus en l’economia mundial. Els atacs 
cibernètics tenen impacte en l’avantatge competitiu, la reputació 
del mercat, la innovació i la seguretat nacional. Cap organització 
està fora de perill d’un atac,  per això, busquen formes 
pragmàtiques per incloure les bones pràctiques en la resistència 
als atacs com a part de les seves operacions del dia a dia. 
CYBER proporciona aquest aprenentatge i intel·ligència. 

 
Il·lustració 14: Cartera de productes d'AXELOS 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les imatges de la web d’AXELOS 

 
2.2.2. Estàndards PRINCE2 
 

En primer lloc, PRINCE2 satisfà les necessitats del British Standard 
(BS6079 Part 1), publicat l’any 2010 i què incorpora una sèrie de 
principis i directrius per a la gestió de projectes. De vegades, no és 
possible fer comparacions directes ja què tenen diferents estructures, 
però la realitat és que comparteixen pràctiques i cobreixen la gestió de 
projectes en el sentit més ampli de la paraula, incloent: 
 

 El rol del patrocinador/executiu en la direcció del projecte. 
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 El rol del cap de projecte en la gestió del projecte. 
 

 El rol del cap de l’equip i els membres de l’equip en l’obtenció dels 
productes i lliurables del projecte. 

 
Els rols utilitzats són pràcticament iguals, excepte que PRINCE2 
anomena ‘executiu’ al ‘patrocinador del projecte’ i és més prescriptiu 
sobre la utilització i la constitució de la junta del projecte. 
 
En termes del cicle de vida del projecte, PRINCE2 i el British Standard 
segueixen el mateix concepte de fases/etapes, amb un mínim de dues 
fases/etapes. Per altra banda, les activitats del British Standard estan 
força alineades amb els processos de PRINCE2, amb només petits 
canvis en la terminologia. 
 
En segon lloc, PRINCE2 també satisfà les necessitats de l’estàndard 
internacional (ISO 21500). Com en el cas anterior, moltes vegades no és 
possible fer comparacions directes apartat per apartat. 
 
L’estàndard internacional no cobreix, dins els seus processos, el rol de 
l’executiu en la direcció de projectes o el rol del cap de l’equip en la 
gestió de l’entrega de productes. Però PRINCE2 i l’estàndard 
internacional sí que comparteixen una sèrie de pràctiques relacionades 
amb els rols i les activitats del cap de projecte. 
 
A més, en termes del cicle de vida del projecte, PRINCE2 i l’estàndard 
internacional tenen el mateix concepte de fases/etapes, amb punts de 
decisió a cada inici de les fases/etapes dels projectes. 
 
Per tant, mitjançant l’ús de PRINCE2, es satisfan els requeriments tant 
del British Standard (BS6079 Part 1) com de l’estàndard internacional 
(ISO 21500). 
 
Il·lustració 15: Estàndards PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les imatges de la web ISO i del Govern del Regne Unit 

 
2.2.3. Estadístiques dels certificats PRINCE2 
 

L’empresa APMG-International és un institut d’examinació que acredita 
formació professional i assessorament a les organitzacions, i gestiona 
esquemes de certificació, entre els quals es troba PRINCE2. Aquesta 
empresa elabora estadístiques de les examinacions de PRINCE2, de les 
quals es pot obtenir informació valuosa del nombre de persones 
certificades. 
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El darrer informe amb informació sobre les examinacions de PRINCE2 
és de 2012, i mostra com fins el Setembre d’aquell any, el nombre 
d’examinacions en PRINCE2 havia superat el milió, dels quals uns 
900.000 aproximadament havien aconseguit la certificació: 
 
Il·lustració 16: Nombre total d’examinacions PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’APMG-International 

 
Tal i com es veurà a l’apartat corresponent al procés d’examinació, la 
certificació PRINCE2 es divideix en PRINCE2 Foundation i PRINCE2 
Practitioner. El nombre total d’examinacions realitzades en PRINCE2 
Foundation l’any 2012 era 675.506, de les quals s’estima que un 97% 
eren aprovats. De l’altra banda, el nombre total d’examinacions 
realitzades en PRINCE2 Practitioner l’any 2012 era 371.707, de les 
quals s’estima que un 75% aprovaven. 
 
En quant al creixement, es pot observar com la certificació PRINCE2 ha 
crescut en popularitat cada any des de 1996, excepte l’any 2009 durant 
la crisi econòmica: 
 
Il·lustració 17: Nombre anual d’examinacions PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’APMG-International 
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Com es pot observar al gràfic, s’ha experimentat un creixement 
significatiu en el nombre d’examinacions realitzades. L’any 1996 només 
es van realitzar 102 examinacions arreu del món, mentre que l’any 2012 
es van realitzar un total de 144.885. 
 
En analitzar l’increment d’examinacions realitzades arreu del món 
s’observa una desacceleració, què inclús té una xifra negativa l’any 
2009, possiblement causada per l’impacte de la crisi econòmica. A l’any 
1998 la taxa de creixement era del 87%, mentre que a l’any 2012 la taxa 
de creixement s’ha vist reduïda fins el 6%. 
 
Il·lustració 18: Creixement anual d’examinacions PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’APMG-International 

  
El fet de que cada vegada el nombre d’examinacions en PRINCE2 sigui 
més elevat, fa més difícil mantenir una taxa tan elevada de creixement. 
Això també pot explicar el per què aquesta gràfica mostra una tendència 
baixista. 

 
2.2.4. Enquesta de sous dels certificats PRINCE2 
 

Per tal d’extreure les dades més rellevants relacionades amb els sous 
dels professionals que disposen d’una certificació PRINCE2, s’utilitzarà 
l’eina proporcionada per PayScale. La seva web (www.payscale.com) 
conté una extensa base de dades amb informació sobre sous de 
diferents perfils. Això permet als professionals descobrir quan es paga 
per les seves feines i també ajuda a les empreses a remunerar de forma 
correcta als seus treballadors. 
 
En el cas d’Espanya es disposa de molt poca informació sobre els sous 
dels professionals certificats en PRINCE2. El sou mitjà d’aquests 
professionals és de 40.000€, tal i com es mostra a la següent imatge: 

http://www.payscale.com/
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Il·lustració 19: Sou mitjà dels certificats PRINCE2 a Espanya 

 
Font: www.payscale.com 

 
En canvi, al Regne Unit es disposa de molta més informació de sous de 
professionals certificats en PRINCE2. En concret, per als professionals 
en gestió de projectes es disposa informació d’un total de 485 persones 
certificades en PRINCE2, el sou mitjà dels quals és £41.631: 
 
Il·lustració 20: Sou mitjà dels certificats PRINCE2 al Regne Unit 

 
 
Font: www.payscale.com 

 
2.3. Diferències i similituds entre PMP i PRINCE2 
 

Un cop introduïdes ambdues certificacions, és el moment de comparar-
les per tal de conèixer les diferències principals i les similituds més 
destacades. 

 
2.3.1. Aspectes generals 
 

En primer lloc, es comparen els aspectes generals d’ambdues 
certificacions, recollits en els respectius apartats introductoris de 
cadascuna d’elles. 
 
Per una banda, la certificació PMP va ser creada l’any 1984. És a dir, a 
dia d’avui té una antiguitat de 32 anys. En canvi, PRINCE es va establir 
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l’any 1989, mentre que PRINCE2 va ser publicat l’any 1996. Per tant, 
l’antiguitat en el cas de PRINCE/PRINCE2 és menor, amb un total de 27 
i 20 anys respectivament. 
 
Tot i que ambdues certificacions tenen bastants anys d’experiència, en el 
cas de PMP el grau de maduresa és una mica superior al de PRINCE i 
PRINCE2. Això podria suposar un cert avantatge que beneficiaria a la 
certificació PMP respecte la de PRINCE2. 
 
Il·lustració 21: Comparació antiguitat certificacions PMP i PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
De l’altra banda, el mètode PRINCE2 és de domini públic, i per tant, els 
usuaris no estan lligats a una sola organització per a serveis de 
consultoria, formació i suport. No passa el mateix amb PMP, propietat 
del PMI, i protegida amb drets d’autor. Tots els estàndards i llibres 
produïts o publicats pel PMI estan protegits i és necessari el permís del 
PMI per tal de ser utilitzats. 

 
2.3.2. Entitat certificadora 
 

Un altre aspecte a tenir en compte en l’anàlisi comparatiu és l’entitat que 
es troba darrere de cadascuna de les certificacions. En el cas de la 
certificació PMP, el PMI és l’entitat que s’encarrega de gestionar-la, 
mentre que en el cas de PRINCE2, la certificació està gestionada per 
AXELOS. 
 
El PMI va ser fundat l’any 1969 al Georgia Institute of Technology (Estats 
Units d’Amèrica). De l’altra banda, AXELOS és una joint venture que va 
ser creada l’any 2013 entre el Govern del Regne Unit i Capita. En aquest 
àmbit, existeix una diferència molt gran entre les dues entitats. El PMI fa 
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47 anys que va ser fundat, mentre que AXELOS va ser creada fa només 
3 anys. 
 
En quant al catàleg de productes de cadascuna de les entitats, trobem 
algunes similituds, de les quals en destaquen les següents: 

 
Taula 1: Similituds cartera de productes PMI i AXELOS 

 

 PMI AXELOS 

Gestió de projectes Project Management 
Professional (PMP) 
Certified Associate in 
Project Management 
(CAPM) 

PRINCE2 Foundation 
PRINCE2 Practitioner 

Gestió del risc PMI Risk Management 
Professional (PMI-RMP) 

Management of Risk 
(M_o_R) 

Metodologies àgils PMI Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP) 

PRINCE2 Agile 

Gestió de carteres Portfolio Management 
Professional (PfMP) 

Management of 
Portfolios (MoP) 

Gestió de programes Program Management 
Professional (PgMP) 

Managing Successful 
Programmes (MSP) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
Com es pot observar a la Taula 1, totes dues entitats tenen productes 
similars per a la gestió de projectes, la gestió del risc, la gestió de 
projectes basats en metodologies àgils, la gestió de carteres i la gestió 
de programes. 
 
En canvi, hi ha algunes certificacions del PMI que no sembla que tinguin 
una correspondència clara amb les certificacions d’AXELOS, i viceversa: 
 

 PMI 
 

o PMI Scheduling Professional (PMI-SP) 
 

o PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) 
 

 AXELOS 
 

o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
 

o Portfolio, Programme and Project Management Maturity 
Model (P3M3) 
 

o Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) 
 

o Management of Value (MoV) 
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o Cyber Resilience (CYBER) 
 

De totes aquestes certificacions, la més destacada és ITIL, un marc de 
referència que descriu un conjunt de bones pràctiques i recomanacions 
per a l’administració de serveis de TI, amb un enfocament 
d’administració de processos.  
 
Per tant, tot i que les dues carteres contenen productes similars, 
AXELOS ofereix una sèrie de productes que no tenen relació amb cap 
dels de la cartera del PMI, i que són prou rellevants com per a donar un 
petit avantatge competitiu que beneficiaria a AXELOS enfront el PMI. 

 
2.3.3. Estàndards 
 

Per una banda, tant la certificació PMP com la certificació PRINCE2, 
satisfan les necessitats de l’estàndard internacional (ISO 21500). En el 
cas de la certificació PMP, però, sembla que el PMI va estar més 
involucrat en el desenvolupament d’aquest l’estàndard, ja què va servir 
com a secretaria del Comitè ISO durant un període de 5 anys, i molts 
documents del PMI van ser utilitzats en la seva fundació. 
 
De l’altra banda, hi ha alguns estàndards que compleix una de les 
certificacions, però no l’altre. En el cas de PRINCE2, satisfà les 
necessitats del British Standard (BS6079 Part 1), cosa que no menciona 
el PMP, al tractar-se d’un estàndard del Regne Unit. 
 
Per últim, el PMP és acreditat amb l’estàndard ISO 17024, per al 
desenvolupament i manteniment del procés d’examinació, i amb 
l’estàndard ISO 9001:2008, pels sistemes de gestió de qualitat. La 
certificació PRINCE2 no diu haver sigut acreditada amb cap d’aquests 
estàndards, el que donaria un plus de confiança a les persones 
certificades en PMP i a les empreses que els contracten. 

 
2.3.4. Popularitat de la certificació 
 

Tant la certificació PMP com la certificació PRINCE2 tenen un grau de 
popularitat molt elevat entre els professionals dedicats a la gestió de 
projectes. En el cas de la certificació PMP, el nombre de certificats arriba 
fins als 686.641 (dades de Novembre de 2015), mentre que en el cas de 
la certificació PRINCE2, el nombre de persones certificades és 
aproximadament d’unes 900.000 (dades de Setembre de 2012). 
 
Per tant, de les dades recollides s’observa una diferència d’uns 213.359 
certificats a favor de PRINCE2, el que donaria un cert avantatge a 
aquesta certificació en quant a grau de popularitat enfront la certificació 
PMP. 
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Il·lustració 22: Comparació nombre certificats PMP i PRINCE2 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda a les publicacions del ‘PMI Today’ i de 
les estadístiques d’APMG-International 

 
En analitzar el creixement del nombre de certificats de PMP i el nombre 
d’examinacions realitzades de PRINCE2, es troben bastants similituds. 
Els gràfics indiquen com el ritme de creixement augmentava de forma 
molt significativa a l’inici, però conforme va creixent el nombre de 
certificats es fa més difícil mantenir el ritme de creixement, fins a situar-
se al voltant del 6%. 
 
Així doncs, les dades indiquen que totes dues certificacions continuen 
creixent en nombre de certificats i nombre d’examinacions, però a un 
ritme d’aproximadament el 6%, un valor allunyat de les taxes de 
creixement inicials, degut a que quan més elevat és el nombre de 
persones certificades, més difícil es fa mantenir un ritme tant elevat de 
creixement. 

 
2.3.5. Sous dels certificats 
 

Una de les qüestions més rellevants per als professionals interessats en 
obtenir una certificació en gestió de projectes és la diferència de sous 
entre les persones certificades versus les no certificades. Per tal d’oferir 
informació en aquesta àrea, el PMI publica la seva enquesta de salaris 
cada dos anys amb informació de més de 26.000 persones de 34 
països. 
 
En el cas de la certificació PRINCE2, no s’ha trobat cap informe similar 
al que elabora el PMI. Per aquesta raó, per tal d’extreure les dades més 
rellevants relacionades amb els sous dels professionals que disposen 
d’una certificació PRINCE2, la font utilitzada ha sigut una web amb 
informació sobre sous de diferents perfils. 
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Dit això, el sou mitjà d’una persona certificada en PMP a Espanya, 
segons l’informe del PMI, és de 46.000€, mentre que el fet de no tenir la 
certificació suposa un sou mitjà de 41.000€. Això representa un 
increment del 12%. És a dir, segons el PMI, els professionals amb una 
certificació PMP guanyen de mitja un 12% més. 
 
De l’altra banda, es disposa de molt poca informació sobre els sous dels 
professionals certificats en PRINCE2 a Espanya. El sou mitjà d’aquests 
professionals és de 40.000€ segons l’eina proporcionada per PayScale. 
Això representa un 15% menys que les persones certificades en 
PRINCE2. 
 
Il·lustració 23: Comparació sous certificats PMP i PRINCE2 a Espanya 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de l’enquesta de sous del PMI i de la 
web www.payscale.com 
 
D’aquest darrer gràfic cal destacar que la diferència de sous es fa 
evident pel fet de no disposar d’un volum suficient d’informació de les 
persones certificades en PRINCE2 a Espanya. 
 
De totes maneres, comparant dades de sous de persones certificades en 
PRINCE2 al Regne Unit, on el sou mitjà és de £41.631, també es pot 
observar com existeix una diferència favorable als certificats en PMP, on 
el sou mitjà és de £60.900. En aquest cas, la diferència de sous és del 
46%, favorable també a la certificació PMP. 
 
La conclusió és què no sembla lògic que existeixi tanta diferència entre 
els sous de les persones certificades en PMP i PRINCE2. Potser caldria 
revisar més a fons si les dades proporcionades pel PMI i per Payscale 
són comparables, però això ja quedaria fora de l’abast d’aquest projecte. 
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2.3.6. Resum 
 

Per acabar, es mostra una taula amb el resum de l’anàlisi comparatiu 
realitzat, on es poden observar de manera ràpida les principals 
diferències i similituds entre ambdues certificacions: 

 
Taula 2: Resum diferències i similituds entre PMP i PRINCE2 

 

 PMP PRINCE2 

Aspectes generals   

Any de creació 1984 1996 

Propietat Drets d’autor Domini públic 

Entitat certificadora   

Nom PMI AXELOS 

Any de creació 1969 2013 

Cartera de productes PMP 
CAPM 
PMI-ACP 
PMI-RMP 
PMI-SP 
PfMP 
PgMP 
PMI-PBA 

PRINCE2 
PRINCE2 Agile 
ITIL 
MSP 
M_o_R 
P3M3 
MoP 
P3O 
MoV 
CYBER 

Estàndards   

Estàndards ISO 17024 
ISO 9001:2008 
ISO 21500 

BS6079 Part 1 
ISO 21500 

Popularitat   

Nombre certificats 686.641 900.000 

Taxa creixement 5,9% 6% 

Sous   

Sou mitjà Espanya 46.000€ 40.000€ 

Sou mitjà Regne Unit £60.900 £41.631 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3. Metodologies utilitzades per PMP i PRINCE2 
 
Cadascuna de les certificacions analitzades en aquest treball es basa en 
una metodologia de projectes diferent per tal d’estandarditzar tot el 
procés de gestió d’un projecte. 
 
Per una banda, es descriurà la Guia del PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), què és la metodologia proporcionada pel PMI 
(Project Management Institute) i en la qual es presenten els estàndards, 
pautes i normes per a la gestió de projectes. 
 
De l'altra banda, el Manual PRINCE2 proposa una metodologia de gestió 
de projectes que es basa en una sèrie de principis que tenen com a 
objectiu enriquir al projecte i a tota l’organització en la què es 
desenvolupa. 
 
Per últim, es portarà a terme un anàlisi comparatiu per tal de conèixer les 
diferències principals i les similituds més destacades entre ambdues 
metodologies. 
 

3.1. Guia del PMBOK 
 

La Guia del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) conté 
l’estàndard per gestionar la major part dels projectes la major part del 
temps, a través de molts tipus d’indústries. L’estàndard descriu els 
processos utilitzats en la gestió de projectes per gestionar un projecte 
cap a un resultat exitós. 
 
Aquest estàndard és únic per a la gestió de projectes i està 
interrelacionat amb altres disciplines de gestió de projectes, tals com la 
gestió de programes i la gestió de carteres. 
 
Els estàndards de la gestió de projectes no aborden tots els detalls de 
cada tema. Aquest estàndard es limita a projectes individuals i els 
processos de la gestió de projectes reconeguts generalment com a 
bones pràctiques. 
 
La Guia del PMBOK també proporciona i promociona un vocabulari 
comú dintre de la professió de gestió de projectes per tal d’utilitzar i 
aplicar conceptes de la gestió de projectes. Un vocabulari comú és un 
element essencial de qualsevol disciplina professional. 

 
3.1.1. Processos de la gestió de projectes 
 

La Guia del PMBOK descriu la gestió de projectes com l’aplicació de 
coneixement, habilitats, eines i tècniques per projectar activitats per tal 
de complir els requeriments dels projectes. Aquesta aplicació del 
coneixement requereix una gestió efectiva dels processos de la gestió de 
projectes. 
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La Guia del PMBOK també defineix un procés com un conjunt d’accions i 
activitats interrelacionades realitzades per crear un producte, servei o 
resultat predeterminat. Cada procés es caracteritza per les seves 
entrades, les eines i les tècniques que poden ser aplicades, i la sortida 
resultant.  
 
Els processos del projecte són portats a terme per l’equip de projecte 
amb la interacció dels interessats del projecte, i generalment es poden 
classificar en una de les següents categories principals: 
 

 Processos de la gestió del projecte: Aquests processos 
asseguren un flux efectiu del projecte al llarg de la seva vida. A 
més, abasten les eines i tècniques involucrades en aplicar les 
habilitats i capacitats descrites en les àrees de coneixement. 
 

 Processos orientats al producte: Aquests processos 
especifiquen i creen el producte del projecte. Els processos 
orientats al producte són definits, típicament, pel cicle de vida del 
projecte. 

 
La Guia del PMBOK descriu solament els processos de la gestió del 
projecte. Encara que els processos orientats al producte estan fóra de 
l’abast d’aquesta guia, no han de ser ignorats pel cap de projecte i 
l’equip de projecte, ja què tant uns com els altres es superposen i 
interaccionen durant la vida del projecte. 
 
Els processos de la gestió del projecte estan agrupats en cinc 
categories, conegudes com Grups de Processos de la Gestió de 
Projectes (o Grups de Processos): 
 

 Grup de Processos d’Iniciació: Aquells processos realitzats per 
definir un nou projecte o una nova fase d’un projecte existent 
mitjançant l’obtenció d’autorització per iniciar el projecte o la fase. 
 

 Grup de Processos de Planificació: Aquells processos requerits 
per establir l’abast del projecte, refinar els objectius, i definir el 
curs d’acció necessari per assolir els objectius que el projecte es 
va comprometre a aconseguir. 
 

 Grup de Processos d’Execució: Aquells processos realitzats per 
completar el treball definit al pla de projecte per tal de satisfer les 
especificacions del projecte. 
 

 Grup de Processos de Seguiment i Control: Aquells processos 
requerits per realitzar un seguiment, revisió, i regular el progrés i 
rendiment del projecte; identificar les àrees en les que es 
requereixen fer canvis sobre el pla; i iniciar els canvis 
corresponents. 
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 Grup de Processos de Tancament: Aquells processos realitzats 
per finalitzar totes les activitats de tots els grups de processos per 
tancar de manera formal el projecte o fase. 

 
El caràcter integrador de la gestió de projectes requereix que el Grup de 
Processos de Seguiment i Control interaccioni amb la resta de grups de 
processos, tal i com es mostra en la Il·lustració 24. 
 

Il·lustració 24: Grups de Processos de la Gestió de Projectes 

 

 
 
Font: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide – 5a edició) 
 

Els processos de Seguiment i Control es produeixen al mateix temps que 
els processos continguts en altres Grups de Processos. Per aquesta raó, 
el Grup de Processos de Seguiment i Control es situa al fons cobrint els 
altres quatre Grups de Processos. 

 
3.1.2. Àrees de Coneixement 
 

Existeixen un total de 47 processos de la gestió de projectes identificats 
a la Guia del PMBOK, i al seu torn estan agrupats en 10 Àrees de 
Coneixement. Un Àrea de Coneixement representa un conjunt de 
conceptes, termes i activitats que composen un camp professional, un 
camp de la gestió de projectes o un àrea d’especialització. 
 
Aquestes Àrees de Coneixement són utilitzades en la majoria dels 
projectes la major part del temps, i són les següents: 
 

 Gestió de la Integració del Projecte: Inclou els processos i 
activitats per identificar, definir, combinar, unificar i coordinar els 
diversos processos i activitats de gestió del projecte existents 
dintre els Grups de Processos. 
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 Gestió de l’Abast del Projecte: Inclou els processos requerits 
per assegurar que el projecte inclou tot el treball necessari, i 
només el necessari, per completar el projecte de forma 
satisfactòria. 
 

 Gestió del Temps del Projecte: Inclou els processos requerits 
per gestionar la finalització en temps del projecte. 

 

 Gestió del Cost del Projecte: Inclou els processos involucrats en 
planificar, estimar, pressupostar, finançar, gestionar i controlar els 
costos per tal que el projecte pugui ser completat dintre del 
pressupost aprovat. 
 

 Gestió de la Qualitat del Projecte: Inclou els processos i 
activitats de l’organització que executa el projecte, què 
determinen les polítiques de qualitat, objectius i responsabilitats 
per tal que el projecte satisfaci les necessitats per les quals va ser 
emprès. 
 

 Gestió dels Recursos Humans del Projecte: Inclou els 
processos que organitzen, gestionen i lideren l’equip de projecte. 
 

 Gestió de les Comunicacions del Projecte: Inclou els 
processos que són requerits per assegurar una apropiada 
planificació, recollida, creació, distribució, emmagatzematge, 
recuperació, gestió, control, supervisió i posada a disposició de la 
informació del projecte. 
 

 Gestió dels Riscos del Projecte: Inclou els processos de 
planificació de la gestió del risc, identificació, anàlisis, planificació 
de respostes i control del risc dels projectes. 
 

 Gestió de les Adquisicions del Projecte: Inclou els processos 
necessaris per comprar o adquirir productes, serveis o resultats 
necessaris per l’equip de projecte. 
 

 Gestió dels Interessats del Projecte: Inclou els processos 
requerits per identificar les persones, grups o organitzacions que 
podrien impactar o ser impactades pel projecte, així com analitzar 
les expectatives dels interessats i el seu impacte en el projecte, i 
desenvolupar estratègies per involucrar els interessats en les 
decisions i execució del projecte. 

 
La Guia del PMBOK defineix els aspectes més importants de cada Àrea 
de Coneixement i com s’integren amb cadascun dels cinc Grups de 
Processos. Com a elements de suport, les Àrees de Coneixement 
proporcionen una descripció detallada de les entrades i sortides dels 
processos, juntament amb una explicació descriptiva de les eines i 
tècniques més utilitzades dintre dels processos de la gestió de projectes 
per a produir cada resultat. 
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La Taula 3 reflecteix el mapeig dels 47 processos de la gestió de 
projectes dintre els 5 Grups de Processos i les 10 Àrees de 
Coneixement. 

 
Taula 3: Mapeig entre els Grups de Processos i les Àrees de Coneixement 

 
Àrees de 
Coneixement 

Grups de Processos 

Iniciació Planificació Execució Seguiment i 
Control 

Tancament 

1.Gestió de la 
Integració del 
Projecte 

1.1.Desenvolupar 
l’acta de 
constitució del 
projecte 

1.2.Desenvolupar 
el pla del projecte 

1.3.Dirigir i 
gestionar el 
treball del 
projecte 

1.4.Supervisar 
i controlar el 
treball del 
projecte 
1.5.Realitzar 
control de 
canvis integrat 

1.6.Tancar 
el projecte o 
la fase 

2.Gestió de 
l’Abast del 
Projecte 

 2.1.Planificar 
gestió de l’abast 
2.2.Recollir els 
requeriments 
2.3.Definir l’abast 
2.4.Crear WBS 

 2.5.Validar 
l’abast 
2.6.Controlar 
l’abast 

 

3.Gestió del 
Temps del 
Projecte 

 3.1.Planificar la 
gestió del temps 
3.2.Definir 
activitats 
3.3.Ordenar 
activitats 
3.4.Estimar 
recursos de les 
activitats 
3.5.Estimar 
duracions de les 
activitats 
3.6.Desenvolupar 
el calendari 

 3.7.Controlar 
el calendari 

 

4.Gestió del 
Cost del 
Projecte 

 4.1.Planificar la 
gestió del cost 
4.2.Estimar els 
costos 
4.3.Determinar el 
pressupost 

 4.4.Controlar 
els costos 

 

5.Gestió de la 
Qualitat del 
Projecte 

 5.1.Planificar la 
gestió de la 
qualitat 

5.2.Realitzar 
garantia de la 
qualitat 

5.3.Controlar 
la qualitat 

 

6.Gestió dels 
Recursos 
Humans del 
Projecte 

 6.1.Planificar la 
gestió dels 
recursos humans 

6.2.Adquirir 
l’equip de 
projecte 
6.3.Desenvolupar 
l’equip de 
projecte 
6.4.Gestionar 
l’equip de 
projecte 

  

7.Gestió de les 
Comunicacions 
del Projecte 

 7.1.Planificar la 
gestió de les 
comunicacions 

7.2.Gestionar les 
comunicacions 

7.3.Controlar 
les 
comunicacions 
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Àrees de 
Coneixement 

Grups de Processos 

Iniciació Planificació Execució Seguiment i 
Control 

Tancament 

8.Gestió dels 
Riscos del 
Projecte 

 8.1.Planificar 
la gestió dels 
riscos 
8.2.Identificar 
els riscos 
8.3.Realitzar 
anàlisi 
qualitatiu dels 
riscos 
8.4.Realitzar 
anàlisis 
quantitatiu 
dels riscos 
8.5.Planificar 
respostes als 
riscos 

 8.6.Controlar 
els riscos 

 

9.Gestió de les 
Adquisicions 
del Projecte 

 9.1.Planificar 
la gestió de 
les 
adquisicions 

9.2.Dirigir les 
adquisicions 

9.3.Controlar 
les 
adquisicions 

9.4.Tancar 
les 
adquisicions 

10.Gestió dels 
Interessats del 
Projecte 

10.1.Identificar 
els interessats 

10.2.Planificar 
la gestió dels 
interessats 

10.3.Gestionar el 
compromís dels 
interessats 

10.4.Controlar 
el compromís 
dels 
interessats 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de la Guia del PMBOK (5a edició) 
 

En aquest treball no s’entrarà en el detall de cadascun dels 47 processos 
llistats a la Taula 3, ja què l'objectiu principal és només comprendre les 
diferents metodologies que utilitzen les certificacions analitzades i les 
parts en què es descomponen, per tal de poder-les comparar. 

 
3.2. Manual PRINCE2 
 

PRINCE2 és un mètode estructurat de gestió de projectes basat en 
l’experiència de desenes de caps de projecte, els quals han contribuït, 
alguns pels seus errors o omissions, i alguns d’altres pels seus resultats 
exitosos, en l’elaboració d’aquest manual. 
 
PRINCE2 està dissenyat per ser utilitzat en qualsevol tipus de projecte i 
en qualsevol entorn. El manual conté un conjunt de conceptes i 
processos de la gestió de projectes requerits per tal d’executar i 
gestionar un projecte de manera correcta. De totes maneres, la forma en 
la qual s’ha d’aplicar PRINCE2 pot variar considerablement en funció del 
projecte, i per tant, es recomana ajustar el mètode per adaptar-se a les 
circumstàncies específiques de cada projecte. 
 
Els projectes gestionats amb PRINCE2 estan sempre enfocats al 
lliurament de productes específics per tal de satisfer un determinat Cas 
de Negoci. PRINCE2 permet al projecte capturar i retenir una definició 
dels beneficis de negoci esperats amb la implantació del projecte. A 
través del cicle de vida del projecte, el Cas de Negoci és revisat i el 
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progrés és mesurat contra les expectatives de consecució de beneficis. 
D’aquesta manera, qualsevol desviació detectada sobre el Cas de 
Negoci original pot ser corregida. 
 
Aquest mètode té un enfocament de gestió de projectes basat en 
processos. Els processos defineixen les activitats de gestió què s’han de 
dur a terme durant el projecte. A més, PRINCE2 descriu un llistat de 
components que són aplicats dintre de les activitats apropiades. La 
Il·lustració 25 mostra els components posicionats al voltant del model de 
processos central. 

 
Il·lustració 25: Processos i components de PRINCE2 

 

 
 
Font: PRINCE2 Manual (3a edició) 
 
3.2.1. Els processos 
 

El model de processos de PRINCE2, tal i com es mostra a la Il·lustració 
26, consisteix en vuit processos de gestió de projectes característics, i 
cobreix les activitats des de la configuració del projecte, passant pel 
control i gestió del progrés del projecte, fins arribar a la finalització del 
mateix. El procés comú de planificació és utilitzat per molts dels altres 
processos. 
 
Qualsevol projecte executat amb el mètode de PRINCE2, hauria de fer 
front a cadascun d’aquests processos d’una o altra manera. De totes 
maneres, PRINCE2 destaca la importància de l’adaptació d’aquest 
model de processos en funció del tipus de projecte per tal de fer un ús 
satisfactori del mateix. 
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Il·lustració 26: Model de processos de PRINCE2 

 

 
 
Font: PRINCE2 Manual (3a edició) 
 
 A continuació es descriuen cadascun dels processos del model: 
  

 Posada en marxa d’un Projecte (Starting up a Project): Aquest 
és el primer procés en PRINCE2. És un procés previ al projecte, 
dissenyat per assegurar que es compleixen els prerequisits per la 
iniciació del projecte. El procés espera l’existència d’un Mandat 
del Projecte que defineixi la raó de ser del projecte i quin producte 
es requereix. Aquest procés hauria de ser molt curt. 
 

 Direcció d’un Projecte (Directing a Project): Aquest procés 
s’executa des de la finalització de la posada en marxa del projecte 
fins al seu tancament. Aquest procés està dirigit a la Junta de 
Projecte, un grup de persones responsables de prendre decisions, 
representat per l’empresa, els usuaris i els proveïdors. La Junta 
del Projecte monitoritza amb l’ajuda d’informes i controla a través 
d’un nombre de punts de decisió. 
 

 Iniciació d’un Projecte (Initiating a Project): Els objectius 
d’aquest procés són definir com s’aconseguirà la qualitat 
requerida pel producte, planificar i estimar el projecte, documentar 
i confirmar que existeix un Cas de Negoci acceptable pel projecte, 
assegurar que la inversió en temps i esforç requerida pel projecte 
està justificada, habilitar i encoratjar a la Junta del Projecte per a 
que es faci càrrec del projecte, proporcionar la línia base per als 
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processos de presa de decisions i aprovar l’assignació de 
recursos per a la següent etapa del projecte. 
 

 Gestió dels Límits de les Etapes (Managing Stage Boundaries): 
Aquest procés produeix la informació en la qual es basarà la 
Junta del Projecte per tal de prendre decisions que puguin servir 
per a saber si s’ha de continuar amb el projecte o no. Aquesta 
informació també ha de servir com a ajuda en següents etapes 
del projecte i/o altres projectes. 
 

 Control d’una Etapa (Controlling a Stage): Aquest procés descriu 
les activitats de supervisió i control del Cap de Projecte involucrat 
en l’assignació de treball, assegurant que l’etapa continua el seu 
curs i reacciona davant d’esdeveniments inesperats. El procés 
forma part de la major part de l’esforç del Cap de Projecte en el 
projecte, ja què es tracta del procés que gestiona les tasques del 
dia a dia. 
 

 Gestió del Lliurament del Producte (Managing Product 
Delivery): L’objectiu d’aquest procés és assegurar que els 
productes planificats són creats i lliurats pel projecte. Aquest 
procés es porta a terme assegurant que el treball es fa de manera 
adequada, avaluant el progrés del treball i els pronòstics de 
manera regular, assegurant que els productes completats 
compleixen els criteris de qualitat i obtenint aprovació pels 
productes acabats. 
 

 Tancament d’un Projecte (Closing a Project): L’objectiu principal 
d’aquest procés és executar un tancament controlat del projecte. 
El procés cobreix el treball del Cap de Projecte per a concloure el 
projecte, ja sigui a la seva finalització o en un tancament 
prematur. La major part de la feina consisteix en preparar tot el 
necessari per a que la Junta de Projecte doni la seva confirmació 
per a que el projecte es pugui tancar. 
 

 Planificació (Planning): La planificació és un procés repetitiu i 
juga un paper molt important en altres processos, com per 
exemple en la planificació d’una etapa d’iniciació, en la 
planificació d’un projecte, en la planificació d’una etapa, en 
l’actualització d’un pla de projecte, en l’acceptació d’un paquet de 
treball i en la producció d’un pla d’excepcions. 

 
3.2.2. Els components 
 

Tal i com es mostrava en la Il·lustració 25, PRINCE2 té una sèrie de 
components que són utilitzats pels processos: 
 

 Cas de Negoci (Business Case): L’existència d’un Cas de Negoci 
viable és la principal condició de control d’un projecte PRINCE2. 
El Cas de Negoci és verificat per la Junta del Projecte abans de 
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l’inici del projecte i en cada punt de decisió a través del cicle de 
vida del projecte. El projecte s’hauria de parar si la viabilitat del 
Cas de Negoci desapareix per qualsevol raó. 
 

 Organització (Organisation): PRINCE2 proporciona una 
estructura d’un equip de gestió de projectes i la definició de les 
responsabilitats i relacions de tots els rols involucrats en el 
projecte. En funció de la mida i complexitat del projecte, aquests 
rols poden ser combinats o compartits. 
 

 Planificacions (Plans): PRINCE2 ofereix una sèrie de nivells de 
planificació que poden ser adaptats a la mida i necessitats del 
projecte i una aproximació a la planificació basada en productes 
en comptes d’estar basada en activitats. 
 

 Controls (Controls): PRINCE2 proporciona un conjunt de controls 
què faciliten la provisió d’informació clau per a la presa de 
decisions, permetent a les organitzacions a predir els problemes i 
a prendre decisions per a la resolució de problemes.  
 

 Gestió del risc (Management of risk): El risc és un factor 
important a ser considerat durant el cicle de vida d’un projecte. 
PRINCE2 defineix els moments clau en els quals el risc hauria de 
ser revisat, descriu un enfocament per a l’anàlisi i gestió del risc, i 
realitza un seguiment dels riscos a través de tots els processos. 
 

 Qualitat en l’entorn d’un projecte (Quality in a project 
environment): PRINCE2 reconeix la importància de la qualitat i 
incorpora un enfocament de la qualitat als processos de gestió i 
als processos tècnics. Es comença per establir les expectatives 
de qualitat dels usuaris i es continua fent el seguiment establint 
les normes i mètodes d’inspecció de la qualitat que s’han 
d’utilitzar. Per últim, es comprova que aquests mètodes estan sent 
utilitzats. 
 

 Gestió de la configuració (Configuration management): Fer el 
seguiment dels components d’un producte final i de les seves 
versions s’anomena gestió de la configuració. Existeixen diversos 
mètodes disponibles per a la gestió de la configuració. PRINCE2 
defineix les habilitats essencials i els requeriments d’informació 
per al mètode de gestió de la configuració i com s’hauria 
d’enllaçar amb altres components i tècniques de PRINCE2. 
 

 Control de canvis (Change control): PRINCE2 emfatitza la 
necessitat del control de canvis, i això s’aplica amb una tècnica de 
control de canvis sumada a una identificació dels processos que 
apliquen a aquest component. 
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3.2.3. Les tècniques 
 

PRINCE2 ofereix algunes tècniques, però prefereix deixar l’elecció de les 
tècniques als usuaris del mètode, i en funció de les circumstàncies del 
projecte. 
 
Però per donar suport al mètode, el manual conté detalls de tres 
tècniques: 
 

 Planificació basada en el producte (product-based planning): 
PRINCE2 proporciona un marc de referència basat en el producte 
que pot ser aplicat a qualsevol projecte per donar una seqüència 
lògica al treball del projecte. La utilització d’aquesta tècnica es 
recomana per a tots els nivells de planificació requerits en el 
projecte. 
 

 Control de canvis (change control): Un programa o organització 
pot tenir el seu propi procediment de control de canvis. Això no 
hauria de ser un problema ja què els punts clau són compatibles 
amb l’enfocament detallat en la tècnica de control de canvis de 
PRINCE2. Per aquells programes o organitzacions sense un 
procediment de control de canvis, aquesta tècnica hauria 
d’assegurar que els canvis són controlats durant el transcurs del 
projecte. 
 

 Revisió de la qualitat (quality review): La revisió de la qualitat és 
un procediment estructurat dissenyat per avaluar si un producte 
s’ha fet conforme els requeriments. El procediment comença amb 
la identificació de persones o grups que tenen un interès en la 
revisió del producte. El producte es revisa i es discuteixen els 
comentaris durant una reunió estructurada. Qualsevol canvi sobre 
el producte es posa sobre la taula i es porta a terme una llista 
d’accions requerides per tal de fer els canvis sol·licitats. El 
procediment es finalitza quan s’han fet tots els canvis requerits i el 
producte està acabat, complint amb les condicions de qualitat que 
van ser acordats. 

 
3.3. Diferències i similituds entre PMBOK i PRINCE2 
 

Un cop introduïdes ambdues metodologies, és el moment de comparar-
les per tal de conèixer les diferències principals i les similituds més 
destacades. 

 
3.3.1. Processos 

 
En primer lloc, el PMBOK considera 5 grups de processos, mentre que 
PRINCE2 considera un total de 8. Tot i que el nombre de processos sigui 
diferent entre ambdues metodologies, és possible trobar algunes 
similituds entre alguns d’ells: 
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 El Grup de Processos d’Iniciació de PMBOK, en el qual s’agrupen 
els processos realitzats per definir un nou projecte o una nova 
fase d’un projecte existent, és equivalent als processos de 
Posada en marxa d’un Projecte i Direcció d’un Projecte de 
PRINCE2. 
 

 El Grup de Processos de Planificació de PMBOK, en el qual 
s’agrupen els processos requerits per establir l’abast del projecte, 
refinar els objectius, i definir el curs d’acció, és equivalent als 
processos d’Iniciació d’un Projecte i de Planificació de PRINCE2. 

 

 El Grup de Processos d’Execució de PMBOK, en el qual 
s’agrupen els processos realitzats per completar el treball definit 
al pla de projecte, i el Grup de Processos de Seguiment i Control, 
en el qual s’agrupen els processos requerits per realitzar el 
seguiment del projecte, són equivalents als processos de Gestió 
dels Límits de les Etapes, Control d’una Etapa i Gestió del 
Lliurament del Producte de PRINCE2. 

 

 Per últim, el Grup de Processos de Tancament de PMBOK, en el 
qual s’agrupen els processos realitzats per finalitzar totes les 
activitats de tots els grups de processos, és equivalent al procés 
de Tancament d’un Projecte de PRINCE2. 

 
Il·lustració 27: Comparació de processos de PMBOK i PRINCE2 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia 
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3.3.2. Àrees de coneixement i components 
 

Per altra banda, també és possible identificar equivalències entre les 
Àrees de coneixement del PMBOK i els Components de PRINCE2: 
 

 La Gestió de la Integració del Projecte de PMBOK, el qual inclou 
els processos i activitats per identificar, definir, combinar, unificar i 
coordinar els diversos processos i activitats de gestió del projecte, 
és equivalent al component de Control de canvis de PRINCE2. 
 

 La Gestió de l’Abast del Projecte, la Gestió del Temps del Projecte 
i la Gestió del Cost del Projecte de PMBOK, els quals inclouen els 
processos requerits per assegurar que el projecte inclou tot el 
treball necessari per completar el projecte, en temps i cost, són 
equivalents als components de Planificacions i Cas de Negoci de 
PRINCE2. 

 

 La Gestió de la Qualitat del Projecte de PMBOK, el qual inclou els 
processos i activitats per tal que el projecte satisfaci les 
necessitats per les quals va ser emprès, és equivalent als 
components de Qualitat en l’entorn d’un projecte, Gestió de la 
configuració i Controls de PRINCE2. 

 

 La Gestió dels Riscos del Projecte de PMBOK, el qual inclou els 
processos relacionats amb la gestió del risc, és equivalent al 
component de Gestió del risc de PRINCE2. 

 

 La Gestió dels Recursos Humans del Projecte de PMBOK, el qual 
inclou els processos que organitzen, gestionen i lideren l’equip de 
projecte, és equivalent al component d’Organització de PRINCE2. 

 
En quant a les Àrees de coneixement de Gestió de les Comunicacions 
del Projecte, Gestió de les Adquisicions del Projecte i Gestió dels 
Interessats del Projecte de PMBOK, no s’ha trobat una relació directa 
amb components de PRINCE2. Tot i així, alguns dels processos 
d’aquestes àrees sí que existeixen en un o diversos components de 
PRINCE2. 
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Il·lustració 28: Comparació de les àrees de coneixement de PMBOK i els components de 
PRINCE2 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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4. Procés d'examinació de PMP i PRINCE2 
 
En aquest capítol es vol donar a conèixer el procés d’examinació de 
cadascuna de les certificacions analitzades per tal de tenir una idea de 
tot el que implica obtenir i mantenir aquestes certificacions. 
 
Per l’elaboració d’aquest treball es divideix el procés d’examinació en 
quatre fases: 
 

1. Requisits previs: Algunes de les entitats certificadores demanen 
que es compleixin una sèrie de condicions per tal de poder-se 
certificar. En aquest subapartat es detallen totes aquestes 
condicions. 
 

2. Contingut de l’examen: S’analitza el contingut de l’examen així 
com la seva estructura amb l’objectiu de conèixer com ha de ser 
la preparació del mateix i quins materials s’han de fer servir en la 
fase prèvia a examinar-se. 

 
3. Examen i avaluació: S’aporta informació sobre els centres on es 

pot fer l’examen i sobre tots els aspectes relacionats amb el que 
es trobaran els aspirants el dia de l’examen. També es 
documenta el procés d’avaluació per conèixer com i quan es 
reben els resultats de la prova realitzada. 

 
4. Requisits per tal de mantenir la certificació: Algunes de les 

entitats certificadores requereixen complir una sèrie de condicions 
per tal de mantenir la certificació un cop obtinguda. En aquest 
subapartat es detallen totes aquestes condicions. 

 
A continuació, s’analitzen en detall aquestes quatre fases per a 
cadascuna de les dues certificacions analitzades, PMP i PRINCE2. 
 

4.1. Procés d’examinació de PMP 
 

En aquest subapartat es documenta el procés d’examinació de la 
certificació PMP, detallant cadascuna de les quatre fases comentades a 
l’apartat anterior. 
 
Per una banda, les tres primeres fases detallen el camí pel qual han de 
passar els candidats a obtenir la certificació PMP, mentre que la quarta 
fase detalla les tasques necessàries que han de dur a terme els 
certificats en PMP per tal de mantenir la certificació. 
 
En els següents subapartats es detallen aquestes quatre fases per a la 
certificació PMP. 
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4.1.1. Requisits previs 
 

Per tal de poder ser candidat a obtenir la certificació PMP, s’han de 
complir una sèrie de requeriments acadèmics i professionals.  
 
Una primera opció seria disposar d’un grau universitari de quatre anys i 
al menys tres anys d’experiència en gestió de projectes, durant els quals 
al menys 4.500 hores s’hagin dedicat a liderar i dirigir el projecte. 
 
Una segona opció, en cas de no disposar d’un grau universitari de quatre 
anys, seria acreditar només estudis secundaris i un mínim de cinc anys 
d’experiència en gestió de projectes, durant els quals al menys 7.500 
hores s’hagin dedicat a liderar i dirigir el projecte. 
 
En qualsevol de les dues opcions, serà necessari acreditar 35 hores de 
formació específica en gestió de projectes. A més, l’experiència en 
gestió de projectes que s’acrediti s’haurà d’haver aconseguit en els 
darrers vuits anys des de la presentació de la sol·licitud per a certificar-
se. 

 
Taula 4: Requisits previs certificació PMP 

 

Formació acadèmica Experiència en Gestió 
de Projectes 

Formació en Gestió de 
Projectes 

Opció 1 

Grau universitari de 
quatre anys 

Mínim de tres anys 
durant els quals al 
menys 4.500 hores 
liderant i dirigint el 
projecte 

35 hores de formació 

Opció 2 

Educació secundària Mínim de cinc anys 
durant els quals al 
menys 7.500 hores 
liderant i dirigint el 
projecte 

35 hores de formació 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook 
 

Una vegada es satisfacin els requisits resumits a la taula 4, el candidat a 
 certificar-se en PMP haurà completar una sol·licitud online des de la web 
del PMI (www.pmi.org). Abans de presentar la sol·licitud, el PMI demana 
la lectura i acceptació del codi d’ètica i conducta professional, ja detallat 
a l’apartat introductori de la certificació PMP. 
 
A la sol·licitud online, a més d’haver de detallar tota la informació sobre 
la formació acadèmica, l’experiència en gestió de projectes i la formació 
en gestió de projectes, s’han de pagar unes taxes que varien en funció 

http://www.pmi.org/
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del tipus d’examinació i del país. També cal mencionar que els membres 
del PMI tenen un descompte en les taxes només pel fet de ser membres. 
 
A la taula 5 es mostra el preu de les taxes en funció de les diferents 
opcions: 

 
Taula 5: Taxes de la certificació PMP 

 

Tipus d’examen Membre del PMI US Dollars Euros 

Ordinador Membre $405 €340 

Ordinador No membre $555 €465 

Paper Membre $250 €205 

Paper No membre $400 €335 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook 
 

Un cop presentada la sol·licitud s’accepta de manera automàtica complir 
amb els termes del procés d’auditoria. Totes les sol·licituds estan 
subjectes a ser auditades, encara que només un percentatge de les 
mateixes són seleccionades per ser auditades. Aquesta selecció es fa de 
manera aleatòria. 
 
Si una sol·licitud és seleccionada per ser auditada, el PMI informa per 
correu un cop s’ha rebut el pagament de les taxes. Durant una auditoria 
es demana presentar una sèrie de documentació, com per exemple: 
 

 Còpies del diploma o títol universitari 
 

 Signatures del supervisor o gerent dels projectes en els quals s’ha 
acreditat experiència professional 
 

 Còpies dels certificats de les entitats on s’han cursat les hores de 
formació en gestió de projectes 

 
El PMI proporciona un total de 90 dies per tal d’acreditar tota la 
documentació sol·licitada. Un cop entregada tota la documentació, si es 
compleixen els requisits, es podrà continuar amb el procés de 
certificació. 
 
Aquest procés de certificació té una duració màxima d’un any, i en 
aquest període, el candidat ha de presentar-se a examen i aprovar per 
tal de poder obtenir la certificació. Durant aquest període, el candidat es 
pot presentar fins a 3 vegades a l’examen, en el cas en que no s’aprovi 
la primera vegada. 

 



46   

4.1.2. Contingut de l'examen 
 

L’examen de PMP està comprés per 200 preguntes de selecció múltiple. 
De les 200 preguntes, 25 són preguntes que no afecten a la puntuació 
final i que són utilitzades en els exàmens per tal de validar la legitimitat i 
efectivitat de futures preguntes d’examen. Totes aquestes preguntes són 
situades de forma aleatòria dintre de l’examen. 
 
La taula 6 identifica la proporció de preguntes de cada domini que 
apareixen dintre de l’examen de certificació PMP: 
 

Taula 6: Esquema del contingut de l'examen PMP 

 

Domini Percentatge de 
preguntes al Test 

Iniciació 13% 

Planificació 24% 

Execució 31% 

Supervisió i Control 25% 

Tancament 7% 

Total 100% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del PMP Certification Exam Outline 

 
Aquests percentatges són utilitzats per determinar el nombre de 
qüestions relacionades amb cada domini i tasca que haurien d’aparèixer 
en l’examen. 
 
Totes les examinacions del PMI són administrades en anglès. De totes 
maneres, existeixen ajudes en diferents idiomes per les preguntes i 
respostes de la certificació PMP per tal d’assistir als candidats en cas 
que l’anglès sigui la seva segona (o tercera) llengua. Aquestes ajudes no 
tenen cost addicional. 
 
Les ajudes d’idioma estan disponibles en 13 idiomes diferents, entre els 
quals es troba l’espanyol. 

 
4.1.3. Examen i avaluació 
 

Una vegada s’ha rebut l’aprovació de la sol·licitud d’examinació, 
comença a comptar el període d’un any per aprovar l’examen de 
certificació de PMP. En aquests casos, el PMI envia un notificació per 
correu amb un identificador únic del PMI i les instruccions per a la 
programació de l’examen. 
 
Les instruccions de programació de l’examen dirigeixen als candidats a 
la web de Prometric (www.prometric.com/pmi), on es pot seleccionar i 
programar hora i lloc per a fer l’examen. Prometric és el centre 
administrador dels exàmens del PMI. 
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Per tal de ser admès en un centre Prometric a l’hora de fer l’examen, és 
necessari portar un document d’identificació vàlid que inclogui fotografia i 
signatura. És necessari arribar mitja hora abans d l’hora programada de 
l’examen, on es demanarà el document d’identificació, la identificació del 
PMI i el número de confirmació de la programació de l’examen. 
 
Als centres Prometric no està permès portar menjar, calculadora, telèfon 
mòbil, rellotge, begudes, motxilles, medicació, diccionaris, ni qualsevol 
altre objecte personal. Al mateix centre es proporcionarà un armari als 
candidats per tal que puguin deixar els seus efectes personals. 
 
L’administrador del centre Prometric demanarà als candidats que buidin 
les seves butxaques i els escanejarà amb un detector de metalls.  
 
Una vegada completat el procés d’entrada, l’administrador del centre 
proporcionarà un paper i dos llapis, un retolador per subratllar i una 
goma. Les calculadores estan disponibles dintre de les mateixes 
preguntes de l’examen, però també es pot demanar una calculadora un 
cop començat l’examen. 
 
El mètode estàndard d’examinació del PMI és mitjançant un ordinador. 
L’examen en paper està disponible només sota circumstàncies limitades. 
 
Per altra banda, el temps màxim per tal de completar l’examen són 4 
hores, encara que alguns candidats és possible que no necessitin les 4 
hores per completar l’examen. 
 
També val a dir que no hi ha parades programades durant l’examen, 
encara que sí està permès fer una pausa si els candidats ho necessiten. 
En aquests casos el rellotge continua contant els minuts i en cap cas es 
para. 
 
L’examinació ve precedida per un tutorial i al finalitzar es lliura una 
enquesta. Tant el tutorial com l’enquesta són opcionals i es donen 15 
minuts per completar-los. El temps utilitzat per completar el tutorial i 
l’enquesta no s’inclou en les quatre hores d’examen. 
 
Per últim, cal mencionar que tot l’examen és supervisat per gravacions 
d’audio i de video. 
 
Una vegada finalitzat l’examen, el candidat rep una còpia amb el resultat 
de l’examen. A més de dir si el candidat ha aprovat o suspès la prova, 
s’inclou informació detallada sobre cadascun dels dominis sobre els 
quals estan basades les preguntes. 
 
La puntuació per aprovar l’examen es determina amb l’ajuda d’experts 
que estableixen la puntuació necessària i el grau de dificultat dels 
exàmens. 
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4.1.4. Requisits per tal de mantenir la certificació 
 

El programa CCR (Continuing Certification Requirements) del PMI dona 
suport al desenvolupament professional i educacional de les persones 
certificades de manera que sempre estiguin preparades per complir les 
demandes de l’entorn empresarial. 
 
Totes les persones amb una certificació del PMI (amb l’excepció de la 
certificació CAPM) han de mantenir activament la seva certificació a 
través de la participació en el programa CCR i renovar la certificació 
cada 3 anys. 
 
La participació en el desenvolupament professional i les activitats 
d’aprenentatge permeten a les persones certificades obtenir PDUs 
(Professional Development Units), què serveixen, per una banda, a 
complir el programa CCR, i per altra banda, a desenvolupar-se i créixer 
com a professional. 
 
Hi ha diferents requisits CCR per a cada certificació del PMI. En el cas 
de la certificació PMP són necessaris un total de 60 PDUs, dels quals 35 
com a mínim han d’estar relacionats amb formació, i 25 com a màxim 
han d’estar relacionats amb tasques de contribució a la professió de 
gestió de projectes. 
 
En el cas de la formació, existeixen diferents maneres d’obtenir els 
PDUs necessaris per a renovar la certificació PMP: 
 

 Assistència a cursos d’un proveïdor del PMI, esdeveniments 
formatius organitzats per un soci del PMI, cursos del PMI 
SeminarsWorld, cursos sota demanda online, etc (1 hora de curs 
equival a 1 PDU) 
 

 Reunions, activitats i esdeveniments locals relacionats amb la 
professió (limitat a 1-2 PDUs) 

 

 Formació online autodirigida o a través de diferents medis digitals 
(1 hora de curs equival a 1 PDU) 

 

 Lectura autodirigida relacionada amb la certificació (1 hora de 
lectura equival a 1 PDU) 

 

 Formació informal basada en discussions estructurades (1 hora 
de formació equival a 1 PDU) 

 
 

Per altra banda, algunes de les tasques relacionades amb la contribució 
a la professió de gestió de projectes són les següents: 
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 Treball en la professió de gestió de projectes (màxim de 8 PDUs 
per cicle) 
 

 Creació de continguts per a ser utilitzats pels professionals (1 hora 
de creació de continguts equival a 1 PDU) 

 

 Presentacions en temes relacionats amb la professió de gestió de 
projectes (1 hora de presentació equival a 1 PDU) 

 

 Compartició de coneixement per ajudar als altres a aprendre i 
créixer (1 hora compartint coneixement equival a 1 PDU) 

 

 Serveis de voluntariat a organitzacions sense ànims de lucre (1 
hora de voluntariat equival a 1 PDU) 

 
Un cop adquirits els PDUs necessaris per a renovar la certificació és 
necessari fer el pagament d’unes taxes, què en el cas dels membres del 
PMI tenen un cost de US$60, i en el cas dels no membres tenen un cost 
de US$150. 
 
És possible completar el procés de renovació en qualsevol moment del 
cicle tant bon punt es satisfacin els requisits del CCR. En qualsevol cas, 
és necessari fer el pagament abans de 90 dies des de la finalització del 
cicle de renovació. 

 
4.2. Procés d’examinació de PRINCE2 
 

En aquest subapartat es documenta el procés d’examinació de la 
certificació PRINCE2, detallant cadascuna de les quatre fases 
comentades a l’apartat introductori d’aquest capítol. 
 
Per una banda, les tres primeres fases detallen el camí pel qual han de 
passar els candidats a obtenir la certificació PRINCE2, mentre que la 
quarta fase detalla les tasques necessàries que han de dur a terme els 
certificats en PRINCE2 per tal de mantenir la certificació. 
 
En els següents subapartats es detallen aquestes quatre fases per a la 
certificació PRINCE2. 

 
4.2.1. Requisits previs 
 

L’esquema de qualificacions de PRINCE2 ha sigut desenvolupat per 
oferir tres nivells de qualificacions, Foundation, Practitioner i 
Professional: 
 

 Foundation: L’objectiu d’aquesta qualificació és confirmar si es té 
el suficient coneixement i comprensió sobre el mètode PRINCE2 
per tal de ser capaç de treballar amb ell, o com a membre d’un 
equip de gestió de projectes treballant en un entorn que suporta el 
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mètode PRINCE2. Aquesta qualificació no té requisits previs, però 
sí que s’ha de pagar una taxa per fer l’examen de £200. 
 

 Practitioner: L’objectiu de la qualificació Practitioner és confirmar 
que els candidats han aconseguit el suficient coneixement de com 
aplicar i adaptar PRINCE2 en un escenari real. Un candidat de 
Practitioner hauria de ser capaç d’aplicar el mètode a un projecte 
real encara que no tingui les habilitats per fer-ho adequadament 
per a totes les situacions. Per tal de poder examinar-se d’aquesta 
certificació és necessari pagar una taxa de £370 i acreditar alguna 
de les següents certificacions: 

 
o PRINCE2 Foundation 

 
o Project Management Professional (PMP) 

 
o Certified Associate in Project Management (CAPM) 

 
o IPMA Level A® (Certified Projects Director) 

 
o IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager) 

 
o IPMA Level C® (Certified Project Manager) 

 
o IPMA Level D® (Certified Project Management Associate) 

 

 Professional: La qualificació Professional és el següent nivell per 
als certificats en PRINCE2 Practitioner. Aquest nivell està 
dissenyat per provar les habilitats dels candidats per gestionar un 
projecte PRINCE2 a través de diferents aspectes del cicle de vida 
del projecte. 

 
4.2.2. Contingut de l'examen 
 

Els exàmens de PRINCE2 Foundation i Practitioner estan disponibles en 
19 idiomes, entre els quals es troba l’espanyol. 
 
El contingut de l’examen depèn del tipus de qualificació. En el cas de la 
qualificació Foundation, l’examen conté un total de 75 preguntes de 
selecció múltiple. D’aquestes 75 preguntes, 5 preguntes són de proves i 
no tenen validesa en la puntuació final.  
 
Per altra banda, en el cas de la qualificació Practitioner, l’examen conté 
8 preguntes, amb 10 subapartats dintre de cada pregunta. El contingut 
d’aquestes preguntes es basa en el manual oficial de PRINCE2. 
 
Per últim, en el cas de la qualificació Professional, l’examen es basa en 
un projecte fictici i està compost per activitats grupals i diferents 
exercissis. 
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4.2.3. Examen i avaluació 
 

Existeixen dues rutes per tal d’obtenir les qualificacions PRINCE2. En 
primer lloc, existeix la possibilitat de fer els exàmens a l’acabar un curs 
amb una entitat acreditada (ATO - Accredited Training Organization). En 
segon lloc, és possible estudiar de forma autònoma i reservar l’examen 
en un dels centres examinadors de PRINCE2. 
 
Els centres examinadors (EI - Examination Institute) són organitzacions 
acreditades per AXELOS. Per tal d’obtenir una qualificació de la cartera 
de productes d’AXELOS, es necessari fer l’examen en un dels centres 
autoritzats: 
 

 Acquiros (http://acquiros.com/) 
 

 APMG International (http://www.apmg-international.com/) 
 

 BCS, Learning & Development Ltd (http://www.bcs.org/) 
 

 EXIN (https://www.exin.com/ES/es/home/) 
 

 PEOPLECERT 
(http://www.peoplecert.org/es/Pages/peoplecert.aspx) 

 
L’examen i avaluació també depèn del tipus de qualificació. En el cas de 
la qualificació Foundation es disposa de 60 minuts per tal de completar 
totes les respostes de l’examen. És necessari obtenir al menys el 50% 
de respostes correctes (35 respostes o més) per tal d’aprovar. 
 
De l’altra banda, en el cas de la qualificació Practitioner, es disposa de 
150 minuts per completar totes les respostes de l’examen. És necessari 
obtenir al menys el 55% de respostes correctes (44 respostes o més) per 
tal d’aprovar. 
 
En canvi, en el cas de la certificació Professional, el format de l’examen 
és una mica diferent a la resta. Els candidats han de desplaçar-se tres 
dies a una residència on es troba el centre d’examinació. L’avaluació de 
les diferents activitats grupals i exercissis es porta a terme amb un total 
de 19 criteris individuals de rendiment. És a dir, no existeix un examen 
escrit en aquest cas. 
 

4.2.4. Requisits per tal de mantenir la certificació 
 

La qualificació PRINCE2 Foundation no expira. En canvi, els certificats 
en PRINCE2 Practitioner han de tornar a examinar-se entre els tres i 
cinc anys després d’haver obtingut la certificació. Aquesta examinació 
compren una prova d’una hora de duració amb els mateixos criteris que 
l’examinació PRINCE2 Practitioner. 
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Aquesta nova examinació permet a les persones certificades demostrar 
el seu compromís amb el seu desenvolupament professional i també 
permet demostrar als empresaris, companys de feina i socis la vigència 
dels coneixements adquirits. 
 
L’examen conté un total de 3 preguntes, amb 10 subapartats en 
cadascuna de les preguntes. És necessari obtenir un 55% de respostes 
correctes (17 respostes o més) per tal d’aprovar l’examen. El contingut 
de l’examen es basa en el manual oficial de PRINCE2. El cost de 
l’examen és de £145. 
 
Per altra banda, existeix la possibilitat de que els membres del 
Professional Development Program d’AXELOS puguin utilitzar el seu 
passaport digital de PRINCE2 com a manera alternativa de demostrar 
que els seus coneixements continuen vigents sense haver de tornar a 
examinar-se. Això implica la necessitat de registrar-se com a membre 
del programa i renovar la subscripció de forma anual. 

 
4.3. Diferències i similituds entre PMP i PRINCE2 
 

Un cop detallats els processos d’examinació de cadascuna de les 
certificacions, es comparen per tal de conèixer les diferències principals i 
les similituds més destacades. 
 
Per tal de simplificar l’anàlisi, es compararà només la certificació PMP 
amb la certificació PRINCE2 Practitioner. La certificació PRINCE2 
Foundation es podria equipar a la certificació CAPM (Certified Associate 
in Project Management) del PMI. Per aquesta raó queda exclosa de 
l’anàlisi, ja què es tracta d’una certificació d’un nivell inferior a PMP i 
PRINCE2 Practitioner. 
 
En quant a la certificació PRINCE2 Professional, no és comparable a 
PMP ni a cap altre certificació del PMI, ja què es basa en la realització 
d’una sèrie d’exercicis i treballs grupals on els candidats han de 
desplaçar-se tres dies a una residència on es troba el centre 
d’examinació. 

 
4.3.1. Requisits previs 
 

En primer lloc, s’analitzen les diferències i similituds en quant als 
requisits previs que han de complir els candidats per tal de poder 
certificar-se en PMP i PRINCE2 Practitioner. 
 
En el cas de la certificació PMP, es demana entre 4.500 i 7.500 hores 
d’experiència en lideratge i direcció de projectes, en funció de si el 
candidat disposa d’un grau universitari de quatre anys o no. A més, 
també és necessari acreditar 35 hores de formació específica en gestió 
de projectes. 
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Per altra banda, en el cas de la certificació PRINCE2 Practitioner es 
demana acreditar alguna de les següents certificacions: PRINCE2 
Foundation, PMP, CAPM, IPMA Level A, IPMA Level B, IPMA Level C o 
IPMA Level D. 
 
La certificació PRINCE2 Foundation no disposa de cap requisit previ. Per 
tant, si el candidat a certificar-se en PRINCE2 Practitioner acredita tenir 
la certificació PRINCE2 Foundation, ja compliria tots els requisits previs 
per certificar-se en PRINCE2 Practitioner. 
 
Dit això, es pot observar com els requisits previs de la certificació PMP 
són més exigents que la certificació PRINCE2 Practitioner. Per tal de 
certificar-se en PMP s’han d’acreditar diversos anys d’experiència en 
gestió de projectes mentre que per la certificació PRINCE2 Practitioner 
no caldria acreditar experiència liderant ni dirigint projectes. 

 
Taula 7: Comparació requisits previs PMP i PRINCE2 Practitioner 

 

Formació acadèmica Experiència en Gestió 
de Projectes 

Formació en Gestió de 
Projectes 

PMP 

Grau universitari de 
quatre anys o Educació 
secundaria 

Mínim de tres a cinc 
anys durant els quals al 
menys entre 4.500 i 
7.500 hores liderant i 
dirigint el projecte 

35 hores de formació 

PRINCE2 Practitioner 

N/A N/A PRINCE2 Foundation 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 

 
En quant a les taxes que s’han de pagar per examinar-se en cadascuna 
de les certificacions, en el cas de la certificació PMP el preu de l’examen 
en ordinador per a no membres és de 465€. De l’altra banda, en el cas 
de la certificació PRINCE2 Practitioner el preu és de £370, o el què és el 
mateix, 478€. 

 
Il·lustració 29: Comparació taxes examen PMP i PRINCE2 Practitioner 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 
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4.3.2. Contingut de l’examen 
 

Per una banda, l’examen de la certificació PMP està comprés per 200 
preguntes de selecció múltiple, de les quals 25 són preguntes que no 
afecten a la puntuació final. 
 
De l’altra banda, en el cas de la qualificació PRINCE2 Practitioner, 
l’examen conté 8 preguntes, amb 10 subapartats dintre de cada 
pregunta. Això fa un total de 80 preguntes a respondre.  

 
Il·lustració 30: Comparació preguntes examen PMP i PRINCE2 Practitioner 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 
 

En quant als idiomes, l’examen PRINCE2 Practitioner està disponible en 
19 idiomes, entre els quals es troba l’espanyol. En el cas de l’examen 
PMP les ajudes d’idioma estan disponibles en 13 idiomes diferents, entre 
els quals també es troba l’espanyol. 

 
Il·lustració 31: Comparació idiomes examen PMP i PRINCE2 Practitioner 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 
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4.3.3. Examen i avaluació 
 

En primer lloc, es comparen els centres examinadors de cadascuna de 
les certificacions, PMP i PRINCE2 Practitioner. En el cas de la 
certificació PMP, els candidats a certificar-se només tenen la opció de fer 
l’examen en algun dels centres Prometric d’arreu del mon. 
 
Per altra banda, els centres examinadors acreditats per AXELOS per 
examinar-se de la certificació PRINCE2 Practitioner són un total de cinc: 
Acquiros, APMG International, BCS, Learning & Development Ltd, EXIN i 
PEOPLECERT. 

 
Taula 8: Comparació centres examinadors PMI i AXELOS 

 

 PMI AXELOS 

Centres examinadors  Prometric  Acquiros 

 APMG International 

 BCS, Learning & 
Development Ltd 

 EXIN 

 PEOPLECERT 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 
 

En segon lloc, es comparen la duració de l’examen i el mètode 
d’avaluació. En el cas de la qualificació PRINCE2 Practitioner, es 
disposa de 150 minuts per completar totes les respostes de l’examen i 
és necessari obtenir al menys el 55% de respostes correctes (44 
respostes o més) per tal d’aprovar. 
 
De l’altra banda, el temps màxim per tal de completar l’examen PMP són 
4 hores (240 minuts). La puntuació per aprovar l’examen es determina 
amb l’ajuda d’experts que estableixen la puntuació necessària i el grau 
de dificultat dels exàmens. 

 
Il·lustració 32: Comparació duració examen PMP i PRINCE2 Practitioner 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS  



56   

 
4.3.4. Requisits per tal de mantenir la certificació 
 

En aquest apartat es comparen els requisits necessaris per tal de 
mantenir les certificacions PMP i PRINCE2 Practitioner. 
 
Els certificats en PRINCE2 Practitioner han de tornar a examinar-se 
entre els tres i cinc anys després d’haver obtingut la certificació. Aquesta 
examinació compren una prova d’una hora de duració amb els mateixos 
criteris que l’examinació PRINCE2 Practitioner i té un cost de £145, o el 
què és el mateix, 187€. 
 
També existeix la possibilitat de que els membres del Professional 
Development Program d’AXELOS puguin utilitzar el seu passaport digital 
de PRINCE2 com a manera alternativa de demostrar que els seus 
coneixements continuen vigents sense haver de tornar a examinar-se. 
 
En el cas dels certificats PMP, han de mantenir activament la seva 
certificació a través de la participació en el programa CCR (Continuing 
Certification Requirements) i renovar la certificació cada 3 anys. El cost 
de la renovació en el cas de no ser membre del PMI és de US$150, o el 
què és el mateix, 134€. 
 
Hi ha diferents requisits CCR per a cada certificació del PMI. En el cas 
de la certificació PMP són necessaris un total de 60 PDUs (Professional 
Development Units), dels quals 35 com a mínim han d’estar relacionats 
amb formació, i 25 com a màxim han d’estar relacionats amb tasques de 
contribució a la professió de gestió de projectes. 

 
Taula 9: Comparació requisits per mantenir certificació PMP i PRINCE2 Practitioner 

 

Vigència de la 
certificació 

Requisits de renovació Preu de les taxes de 
renovació 

PMP 

3 anys 60 PDUs 134€ 

PRINCE2 Practitioner 

5 anys Examen 187€ 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda del Project Management Professional 
Handbook i de la web d’AXELOS 
 
4.3.5. Resum 
 

Per acabar, es mostra una taula amb el resum de l’anàlisi comparatiu 
realitzat, on es poden observar de manera ràpida les principals 
diferències i similituds en el procés d’examinació d’ambdues 
certificacions: 
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Taula 10: Resum diferències i similituds del procés d’examinació de PMP i PRINCE2 
Practitioner 

 

 PMP PRINCE2 Practitioner 

Requisits previs   

Formació acadèmica Grau universitari de 
quatre anys o Educació 
secundaria 

N/A 

Experiència en Gestió 
de Projectes 

Mínim de tres a cinc 
anys durant els quals al 
menys entre 4.500 i 
7.500 hores liderant i 
dirigint el projecte 

N/A 

Formació en Gestió de 
Projectes 

35 hores de formació PRINCE2 Foundation 

Preu de les taxes 465€ 478€ 

Contingut de l’examen   

Preguntes 200 80 

Idiomes 13 19 

Examen i avaluació   

Centre examinador Prometric Acquiros 
APMG International 
BCS, Learning & 
Development Ltd 
EXIN 
PEOPLECERT 

Duració 240 minuts 150 minuts 

Nota mínima aprovat Variable 55% 

Requisits per tal de 
mantenir la certificació 

  

Vigència de la 
certificació 

3 anys 5 anys 

Requisits de renovació 60 PDUs Examen 

Preu de les taxes de 
renovació 

134€ 187€ 

 
Font: Elaboració pròpia  
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5. Conclusions 
 

En aquest anàlisi comparatiu entre les certificacions en gestió de 
projectes PMP i PRINCE2 s’ha fet un recorregut pels aspectes clau 
d’ambdues certificacions, introduint els conceptes, dades i dates més 
rellevants, així com els propòsits sota els quals van ser creades. 
 
Per altra banda, s’han detallat cadascuna de les metodologies utilitzades 
per les certificacions PMP i PRINCE2, necessàries per tal 
d’estandarditzar tot el procés de gestió d’un projecte.  
 
Per últim, s’ha donat a conèixer el procés d’examinació de cadascuna de 
les certificacions analitzades per tal de tenir una idea de tot el que 
implica obtenir i mantenir aquestes certificacions. 
 
Tot això, sempre des d’un punt de vista neutral i amb la intenció final de 
poder proporcionar tota la informació possible per tal que el treball pugui 
servir com a referència a l’hora de comparar ambdues certificacions i 
poder conèixer les diferències principals i les similituds més destacades. 
 
En tot aquest recorregut s’han pogut aprendre diferents lliçons, però 
potser la més destacada ha sigut la d’enfocar l’anàlisi de manera que no 
es mostri predilecció ni s’intenti donar avantatge a cap de les dues 
certificacions només pel fet de pensar què una és millor que l’altra, i 
deixant que sigui el lector el què extregui les seves pròpies conclusions 
en base a la informació proporcionada. 
 
En quant als objectius plantejats a l’inici del treball, on es pretenia 
conèixer les dues principals certificacions en gestió de projectes, 
identificar les seves característiques, així com comprendre les seves 
metodologies i els seus processos d’examinació, la conclusió és què 
queden del tot assolits amb el contingut del treball. 
 
En l’apartat introductori es dona suficient informació com per conèixer 
cadascuna de les certificacions i saber identificar les característiques 
que presenta cadascuna d’elles. Per altra banda, l’anàlisi de les 
metodologies permet comprendre tant el PMBOK com el manual de 
PRINCE2 i conèixer les parts en què es descomponen. Per últim, en 
l’apartat referent als processos d’examinació es detallen els requisits 
previs que s’han de complir per tal de poder-se certificar, s’informa sobre 
el contingut i estructura dels exàmens, i es donen a conèixer les tasques 
necessàries per tal de mantenir les certificacions un cop obtingudes. 
 
Per tant, amb tota aquesta informació, el treball pot servir de guia tant a 
les persones interessades en la gestió de projectes com a les empreses, 
i les pot ajudar a decidir-se sobre quina metodologia és la que millor 
s’adapta a les seves necessitats, complint així amb l’aspiració principal 
del treball. 
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La planificació del projecte ha estat del tot encertada, permetent fer una 
programació acurada de totes les tasques i fites del treball, i sense 
detectar cap punt infravalorat o nova tasca que suposés una 
replanificació del calendari. 
 
D’aquesta manera, la planificació s’ha pogut seguir sense cap problema, 
amb la introducció, inclús, de períodes de vacances dintre el transcurs 
del projecte, sense què cap tasca ni lliurament es veiés afectada. 
 
Per últim, com a temes pendents, es podria haver aprofundit molt més 
en el detall de les metodologies utilitzades per la certificació PMP i 
PRINCE2, ja què tant la Guia del PMBOK com el Manual de PRINCE2, 
són dos metodologies molt extenses i amb molta informació útil per als 
candidats a certificar-se. 
 
Però el fet de ser un treball amb uns objectius ben definits, i amb una 
limitació en quant al nivell de contingut, s’ha decidit deixar en mans dels 
lectors la possibilitat d’aprofundir en cadascuna de les metodologies, en 
funció dels interessos de cada persona. 
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6. Glossari 
 
 

Cap de projecte. Persona què té la responsabilitat total de la planificació 
i l’execució de qualsevol projecte. 
 
Cartera de projectes. Col·lecció de projectes i d’altres treballs que 
s’agrupen junts per tal de facilitar la gestió efectiva del treball per tal 
d’aconseguir els objectius estratègics del negoci. 
 
Cas de negoci. La informació que descriu la justificació per dur a terme 
un projecte. Es justifica el projecte si els beneficis previstos compensen 
els costos i riscos estimats. 
 
Certificació. Activitat que garanteix que un determinat producte, servei, 
sistema, procés o persona compleix amb les exigències marcades en 
diferents normes establertes a nivell nacional i internacional. 
 
Entitat certificadora. Organitzacions privades què tenen com a funció 
avaluar la conformitat i certificar el compliment d’una norma de 
referència, ja sigui del producte, del servei o del sistema de gestió d’una 
organització. 
 
Estàndard. Serveix de patró, model o punt de referència per a mesurar 
o valorar coses de la mateixa espècie. 
 
Ètica. Conjunt de costums i normes que dirigeixen o valoren el 
comportament humà en una comunitat. 
 
Gestió de projectes. Disciplina de la planificació, l’organització, la 
motivació i el control dels recursos amb el propòsit d’aconseguir un o 
diversos objectius. 
 
Interessat del projecte. Totes aquelles persones o organitzacions que 
afecten o són afectades pel projecte, ja sigui de forma positiva o 
negativa. 
 
Joint venture. Tipus d’acord comercial de inversió conjunta a llarg 
termini entre dos o més persones (normalment persones jurídiques). 
 
Junta del projecte. Té autoritat i és responsable de la direcció i 
enfocament del projecte en consideració a les restriccions dictades per la 
direcció corporativa o de programes. 
 
Mandat de projecte. Acord bilateral entre l’organització coordinadora i 
cadascuna de les organitzacions que formen part d’un projecte, en el 
qual l’organització que forma part del projecte autoritza a l’organització 
coordinadora a actuar en nom seu en qüestions relacionades amb la 
gestió del projecte. 
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Mètode. Manera ordenada i sistemàtica de procedir per tal d’arribar a un 
resultat o fi determinat. 
 
Metodologia. Conjunt de procediments racionals utilitzats per tal 
d’assolir l’objectiu o els objectius que regeix una investigació científica, 
una exposició doctrinal o tasques que requereixin habilitats, 
coneixements o cuidats específics. 
 
Metodologia àgil. Sèrie de tècniques per a la gestió de projectes que 
han sorgit com a contraposició als mètodes clàssics i que compleixen el 
manifest àgil. 
 
Patrocinador del projecte. Rol dintre de la gestió de projectes, 
típicament representat per un executiu sènior de la corporació què serà 
responsable davant l’empresa per l’èxit del projecte. 
 
Planificació del projecte. Disciplina per afirmar com portar a terme un 
projecte en un termini determinat, amb etapes definides i amb recursos 
designats. 
 
PMBOK. Project Management Body Of Knowledge. Llibre en el què 
és presenten estàndards, pautes i normes per a la gestió de projectes. 
 
PMI. Project Management Institute. La totalitat del Project 
Management Institute, inclosos els seus comitès, grups i els tots els 
components relacionats, tals com filials, universitats i grups específics 
d’interés. 
 
PMP. Project Management Professional. Certificació que ofereix el 
Project Management Institute i que reconeix la competència d’una 
persona per realitzar tasques en la figura de cap de projectes, i 
específicament en el lideratge i la direcció de projectes. 
 
PRINCE2. PRojects IN Controlled Environments. Mètode basat en 
processos per una gestió de projectes efectiva. 
 
Projecte. Conjunt d’activitats que desenvolupa una persona o una entitat 
per assolir un determinat objectiu. 
 
Qualitat. Conjunt de propietats inherents a una cosa que permet 
caracteritzar-la i valorar-la amb respecte a les restants de la seva 
espècie. 
 
Risc del projecte. Esdeveniment o condició incerta, que en el cas 
d’ocórrer, té un efecte positiu o negatiu sobre el projecte. 
 
Taxa de creixement. Augment o disminució d’una població en un 
determinat període. 
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Tendència. Patró de comportament dels elements d’un entorn particular 
durant un període de temps. 
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8. Annexos 
 
8.1. Annex A: PMI Fact File 
 
Taula 11: PMI Fact File 

 
DATE PMI 

MEMBERS 
PMP CAPM PGMP PMI-

RMP 
PMI-
SP 

PMI-
ACP 

PFMP PMI-
PBA 

-1984 -2003 -2007 -2009 -2009 -2011 -2014 -
2014 

nov-15 474,646 686,641 30,032 1,438 3,418 1,435 10,141 274 510 

oct-15 475,899 678,619 29,751 1,418 3,372 1,413 9,916 264 476 

sep-15 471,437 663,238 29,532 1,387 3,335 1,407 9,625 259 453 

Aug-15 467,193 669,688 29,273 1,376 3,303 1,394 9,271 252 430 

jul-15 466,645 665,651 29,038 1,356 3,266 1,381 9,355 245 398 

jun-15 462,205 655,576 28,826 1,328 3,253 1,375 8,87 244 359 

may-15 462,074 660,338 28,594 1,304 3,215 1,355 8,514 235 333 

Apr-15 463,858 658,523 28,28 1,281 3,177 1,345 8,255 223 300 

mar-15 461,609 650,971 27,963 1,252 3,122 1,325 8,026 212 281 

feb-15 457,459 650,915 27,648 1,22 3,09 1,298 7,774 200 258 

Jan-15 460,853 648,485 27,478 1,191 3,055 1,284 7,528 191 234 

2014 
Growth 

0.9% 6.0% 10.2% 15.6% 14.7% 14.3% 50.9% - - 

Dec-14 454,032 639,237 27,168 1,161 3,003 1,268 7,282 183 216 

nov-14 451,664 639,023 26,771 1,131 2,966 1,254 6,987 168 ? 

oct-14 454,379 636,384 26,49 1,123 2,932 1,242 6,885 162 ? 

sep-14 449,709 626,205 26,184 1,105 2,908 1,227 6,668 154 ? 

Aug-14 447,129 625,346 25,871 1,091 2,878 1,207 6,45 ? ? 

jul-14 447,587 627,844 25,54 1,077 2,837 1,201 6,221 ? ? 

jun-14 444,378 617,986 25,717 1,068 2,795 1,194 5,99 ? ? 

may-14 449,769 618,933 25,672 1,049 2,746 1,185 5,771 ? - 

Apr-14 451,871 615,443 25,404 1,036 2,696 1,167 5,511 ? - 

mar-14 450,037 607,128 25,06 1,027 2,669 1,144 5,265 ? - 

feb-14 446,959 605,909 24,789 1,014 2,638 1,118 5,008 ? - 

Jan-14 449,803 603,216 24,646 1,004 2,617 1,109 4,825 ? - 

2013 
Growth 

7.6% 15.2% 19.6% 17.1% 38.6% 32.0% 103.9% - - 

Dec-13 439,677 594,603 24,45 995 2,584 1,09 4,641 ? - 

nov-13 437,576 593,074 24,196 985 2,507 1,036 4,366 - - 

oct-13 441,425 590,416 23,949 977 2,512 1,033 4,132 - - 

sep-13 438,357 585040 23793 969 2,512 1,033 3,893 - - 

Aug-13 438,681 583,806 23,699 967 2,519 1,037 3,691 - - 

PMP Exam Change…now based on the PMBOK Guide, 5th Edition (first published in Jan 
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DATE PMI 
MEMBERS 

PMP CAPM PGMP PMI-
RMP 

PMI-
SP 

PMI-
ACP 

PFMP PMI-
PBA 

2013) 

jul-13 439,294 582,224 23,56 939 2,334 981 3,468 - - 

jun-13 435,67 552,977 22,946 914 2,222 948 3,249 - - 

may-13 433,47 545,098 21,915 898 2,166 911 3,056 - - 

Apr-13 424,657 537,413 21,397 875 2,033 893 2,858 - - 

mar-13 418,08 525,341 20,993 865 1,969 871 2,635 - - 

feb-13 411,928 521,345 20,7 852 1,918 846 2,461 - - 

Jan-13 408,465 516,229 20,447 850 1,864 826 2,276 - - 

2012 
Growth 

5.3% 8.3% 20.8% 14.6% 45.2% 37.4% 280.6% - - 

Dec-12 397,453 510,434 20,157 834 1,805 809 2,063 - - 

nov-12 395,965 500,082 19,849 823 1,732 780 1,835 - - 

oct-12 394,851 494,594 19,542 864 1,696 764 1,611 - - 

sep-12 390,279 482,015 19,201 808 1,626 737 1,416 - - 

Aug-12 388,276 487,867 18,888 805 1,576 720 1,297 - - 

jul-12 387,199 484,761 18,591 793 1,529 694 1,141 - - 

jun-12 386,545 474,948 18,227 787 1,472 672 999 - - 

may-12 386,545 479,327 17,924 775 1,423 654 892 - - 

Apr-12 383,118 477,031 17,568 774 1,372 633 758 - - 

mar-12 382,21 472,102 17,268 771 1,323 632 655 - - 

feb-12 378,749 472,799 16,939 774 1,28 611 579 - - 

Jan-12 377,589 471,437 16,687 728 1,243 589 542 - - 

2011 
Growth 

9.2% 12.0% 22.5% 30.1% 92.1% 38.3% - - - 

Dec-11 371,575 467,39 16,491 678 1,195 578 ? - - 

nov-11 370,744 469,051 16,159 654 1,119 562 ? - - 

oct-11 370,233 468,864 15,938 637 1,083 544 ? - - 

sep-11 368,349 464,168 15,695 625 1,04 524 ? - - 

Aug-11 366,854 466,163 15,423 606 983 502 - - - 

jul-11 362,726 451,868 15,129 599 943 494 - - - 

jun-11 357,77 437,999 14,781 584 884 474 - - - 

may-11 353,326 434,839 14,465 575 826 466 - - - 

Apr-11 349,524 430,469 14,179 561 786 451 - - - 

mar-11 346,73 423,515 13,969 553 741 440 - - - 

feb-11 341,906 420,602 13,678 530 677 426 - - - 

Jan-11 340,232 417,475 13,464 521 622 418 - - - 

2010 
Growth 

6.1% 12.2% 27.1% 30.0% 143.0% 56.3% - - - 

Dec-10 334,019 412,503 13,272 511 588 408 - - - 

nov-10 331,697 409,159 12,925 502 538 387 - - - 

oct-10 330,001 403,22 12,729 492 516 377 - - - 
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DATE PMI 
MEMBERS 

PMP CAPM PGMP PMI-
RMP 

PMI-
SP 

PMI-
ACP 

PFMP PMI-
PBA 

sep-10 327,18 400,059 12,565 478 483 369 - - - 

Aug-10 323,22 397,378 12,367 460 447 357 - - - 

jul-10 320,388 393,413 12,111 447 419 341 - - - 

jun-10 318,421 389,726 11,785 436 393 327 - - - 

may-10 317,989 385,096 11,458 421 357 320 - - - 

Apr-10 317,787 381,111 11,234 412 338 307 - - - 

mar-10 317,962 375,959 10,97 400 287 280 - - - 

feb-10 315,106 371,014 10,678 396 266 274 - - - 

Jan-10 314,721 367,619 10,444 393 242 261 - - - 

2009 
Growth 

5.6% 12.1% 47.4% - - - - - - 

Dec-09 309,715 361,238 10,263 385 210 238 - - - 

nov-09 308,102 356,419 10,003 382 199 232 - - - 

oct-09 308,485 350,45 9,787 328 181 213 - - - 

sep-09 306,18 357,477 9,619 ? ? ? - - - 

Aug-09 305,191 364,542 9,412 ? ? ? - - - 

jul-09 306,111 360,662 9,126 ? ? ? - - - 

PMP Exam Change…now based on the PMBOK Guide, 4th Edition (first published in Dec 
2008) 

jun-09 306,98 359,973 8,139 ? ? ? - - - 

may-09 307,18 346,053 8,139 ? ? ? - - - 

Apr-09 305,127 336,051 7,795 ? ? ? - - - 

mar-09 302,364 331,208 7,455 ? ? ? - - - 

feb-09 296,377 327,25 7,207 ? ? ? - - - 

Jan-09 293,416 322,25 6,963 ? ? ? - - - 

2008 
Growth 

10.9% 16.4% 68.7% - - - - - - 

Dec-08 287,438 318,289 6,729 ? ? ? - - - 

nov-08 285,209 311,676 7,927 ? ? ? - - - 

oct-08 283,321 306,706 6,151 ? ? ? - - - 

sep-08 280,264 299,751 5,892 ? ? ? - - - 

Aug-08 277,221 295,413 5,708 ? ? ? - - - 

jul-08 275,169 288,838 5,196 ? ? ? - - - 

jun-08 271,638 283,811 5,196 ? ? ? - - - 

may-08 269,458 278,618 4,971 ? ? ? - - - 

Apr-08 266,747 272,032 4,695 ? - - - - - 

mar-08 264,496 266,146 4,41 ? - - - - - 

feb-08 260,458 259,694 4,229 ? - - - - - 

Jan-08 259,172 273,547 3,988 ? - - - - - 

2007 
Growth 

9.9% 25.7% 107.8% - - - - - - 

Dec-07 253,692 267,367 3,799 ? - - - - - 
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DATE PMI 
MEMBERS 

PMP CAPM PGMP PMI-
RMP 

PMI-
SP 

PMI-
ACP 

PFMP PMI-
PBA 

nov-07 251,924 262,86 3,601 ? - - - - - 

oct-07 249,86 256,184 3,366 ? - - - - - 

sep-07 246,216 251,782 3,215 - - - - - - 

Aug-07 245,933 247,537 3,051 - - - - - - 

jul-07 245,175 242,991 2,872 - - - - - - 

jun-07 243,604 236,996 2,714 - - - - - - 

may-07 241,895 233,33 2,586 - - - - - - 

Apr-07 238,565 228,277 2,39 - - - - - - 

mar-07 236,871 223,977 2,252 - - - - - - 

feb-07 232,756 217,519 2,102 - - - - - - 

Jan-07 230,825 212,622 1,828 - - - - - - 

 
Font: https://www.passionatepm.com/blog/active-pmi-credential-holder-statistics-pmi-fact-file 
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8.2. Annex B: Enquesta de sous del PMI 
 
Il·lustració 33: Sous anuals per país 

 

 
 
Font: http://www.pmi.org/~/media/PDF/learning/project-management-salary-survey-2015.ashx 
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Il·lustració 34: Sous anuals de certificats PMP enfront no PMP 

 

 
 
Font: http://www.pmi.org/~/media/PDF/learning/project-management-salary-survey-2015.ashx 
 


