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Context 

Els Col·legis 
Els Col·legis Oficials d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya són institucions de dret públic 

creades per les Lleis 2 i 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutinen als i les enginyers / es en 

Informática, els representen, organitzen, protegeixen i milloren, vetllant per un exercici 

adequat de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la Societat. 

La Comissió de Peritatges 
La seva Comissió de Peritatges, conjunta dels dos col·legis, treballa en la formació i capacitació 

dels pèrits que ofereix tant a entitats privades com a organismes públics o òrgans judicials. 

El servei de peritatges va ser un dels primers ofert pels col·legis i ha estat objecte de regulació 

recent amb un codi deontològic, un estatut i un reglament que es van aprovar al mes de gener 

de 2009. 

Participació, doctrina i sessions de bones pràctiques 
A partir de la regulació de la Comissió de Peritatges l’eix fonamentals de la seva actuació ha 

estat la cerca de la excel·lència en l’activitat. La voluntat de servei marca la línia d’actuació dels 

Col·legis d’Enginyeries en Informàtica, establint els mecanismes per a garantir un servei de la 

màxima qualitat. Les mesures dissenyades per a aconseguir aquest objectiu han estat: 

- El foment actiu de la participació dels membres de la Comissió en la definició i 

implementació de l’orientació de la mateixa, 

- la creació d’un nucli de coneixement que permeti una constant millora tècnica dels 

serveis, 

- l’establiment de mesures per tal de garantir la formació continuada dels pèrits i 

- la institució de mecanismes que assegurin la uniformitat de criteris. 

La uniformitat de criteris es concretaria en una figura de caràcter doctrinal: les bones 

pràctiques. Aquestes bones pràctiques es generen en jornades que cerquen establir un 

consens al voltant d’un tema concret i fitat, que es considera d’interès doctrinal i que es 

desenvolupa i contrasta en una o més sessions. 
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Proposta de sessió 
Aquesta primera sessió de bones pràctiques ha estat proposada a la junta de la Comissió de 

Peritatges pel pèrit Joaquim Anguas Balsera en data 12 de maig de 2009. 

Plantejament de la sessió 

Introducció 

És habitual trobar en la pràctica pericial informes extensíssims que pretenen demostrar que 
una aplicació o sistema (no) fa el que el client i el proveïdor havien pactat. 

Sovint, però, aquests informes obvien diferents aspectes que podrien ser útils a fi i efecte de 
poder delimitar responsabilitats i fer que les proves puguin ser adequadament reproduïdes: 

Sobre l'encàrrec: 

- Natura de l’encàrrec (obra, servei o mixt, lligat a la venda o arrendament 
d'equipaments, etc), 

- quin són els pactes concrets als que han arribat les parts, quins productes generen en 
el procés de desenvolupament, quin valor han aportat a cada part, etc, 

- qui i com ha definit els requeriments del sistema (o qualsevol altre tipus de descripció 
funcional i/o orgànica) i si han estat inclosos en el clausulat de l'encàrrec i 

- possibles ampliacions o modificacions dels pactes signats al llarg de les diferents 
etapes del desenvolupament i la implantació. 

Sobre el desenvolupament i la implantació: 

- Si existeix una disciplina de gestió del risc que permeti detectar i actuar davant de 
possibles desviacions del projecte, tant en esforç com en temps i 

- si existeix un pla de projecte i com s’ha seguit. 

Sobre la prova: 

- L’origen, identificació i referència del sistema sobre el que s’està provant, així com la 
versió de l'aplicació o sistema sobre el que es treballarà, 

- qui és el responsable d'haver posat el sistema a punt per a l’explotació de l’aplicació o 
sistema. Qui i com ha realitzat la implantació, 

- en quin estadi del desenvolupament i la implantació es troba el sistema: si s’han fet 
proves d’acceptació, si s'ha posat en explotació encara que sigui en paral·lel amb els 
sistemes anteriors del client, etc, 

- si s’ha realitzat la transició final al sistema nou i com, 
- com es comporta el sistema o aplicació en referència als pactes signats, 
- quins rols existien en el projecte i com es distribuïen entre les parts, 
- si s’ha realitzat formació als usuaris, 
- etc... 

En cas de no tenir presents aquest tipus de consideracions, els informes així basats es poden 
convertir en la reproducció d’un conjunt de proves informals, sense referència als 
compromisos pactats, sobre sistemes incontrolats i absolutament irreproduïbles, impedint el 
degut contrast a la part contrària i devenint inútils des del punt de vista probatori. 
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D'altra banda la part que encarrega l'informe sovint vol que l'informe constati de forma 
inequívoca les deficiències (o bondats) del sistema desenvolupat, i tement que es pugui 
al·legar una insuficiència probatòria al respecte, incita al pèrit per a que entri a fons a analitzar 
el programa resultat, i demanant-li fins i tot que es pronunciï sobre aspectes jurídics, com ara 
si les proves practicades indiquen que hi ha hagut incompliment del contracte o no o sobre la 
mateixa natura del contracte. 

Contraposada a la prova extensiva, la prova de presumpcions en canvi es basaria en analogies, 
en la normalitat i en el raonament abductiu. 

Descripció 

El cas concret que es proposa discutir és el següent: 

És convenient fer una prova extensiva de funcionalitats quan s’està avaluant el compliment 
d’un encàrrec de desenvolupament i implantació de programari? 

En quines circumstàncies seria recomanable i en quines no? 

Resultat que es vol obtenir 

El resultat que es cerca és: 

- Un conjunt d’elements que permetin decidir quan és convenient realitzar una prova 
extensiva i quan no, 

- un conjunt de recomanacions a tenir en consideració quan es dugui a terme aquesta 
prova en el cas de que aquesta opció es consideri la més adequada, 

- un conjunt d'alternatives a la prova extensiva quan es consideri que no és la més 
indicada i 

- eventualment, un conjunt de recomanacions per a aquells que estiguin immersos (o 
hagin d’estar) en un encàrrec de desenvolupament de programari, tant clients com 
proveïdors, per tal de que la possible prova al respecte resulti més sòlida. 

Es tracta doncs, d’aportar factors des de la tècnica que ajudin a valorar la idoneïtat de la 
estratègia probatòria de la part que interessa l’informe, sempre respectant la iniciativa de la 
part i sense subvertir l’impossible impuls processal del pèrit al respecte. 

Metodologia 

Es proposa que es descriguin i valorin de forma ordenada els diferents aspectes intervenen en 

la solidesa d’un informe pericial al respecte de l’avaluació d’una implantació o 

desenvolupament, seguint l'ordre en que s'enuncien en l'apartat anterior i afegint-hi d’altres a 

mesura que es vagin plantejant. Es proposa després valorar quina importància relativa tenen 

els diferents factors i determinar quines condicions mínimes haurien de donar-se per tal que la 

prova tingui sentit. Finalment es proposaran alternatives a la prova directa extensiva. 

Planificació 

En ser aquesta la primera experiència es fa difícil dir el nombre de sessions necessàries per tal 

de produir resultats. 

Es proposa realitzar una primera sessió i plantejar les subsegüents sessions a la vista dels 

resultats obtinguts.  
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Desenvolupament de la sessió de treball 

Es convoca sessió de treball per la data 5 de juny de 2009. 
A la sessió van assistir els pèrits: 

Carles Aliagas 

Xavier Rubiralta 

Joaquim Garrido 

Marco A. Peña 

Josep Mª Torner 

Núria Treviño 

Joaquin Rios 

A les16h del 5 de juny de 2009 es va donar inici a la sessió amb una breu exposició del ponent 

al voltant de l’apartat “Plantejament de la sessió” a la pàgina 4 d’aquest mateix document. 

Un cop presentada la mecànica de la sessió i introduït el tema, es van anar tocant els diferents 

aspectes per ordre del seu plantejament. 

En quant a l’encàrrec 

L’orientació que els assistents donen a la sessió varia sensiblement de la proposta, derivant 

cap a la valoració del procés de desenvolupament en lloc de centrar-se en la idoneïtat de la 

prova extensiva com es proposava. 

En tot cas es tractaria de valoracions complementàries i que es posaran en el seu degut 

context en la secció de “Resultat” en la pàgina 8. 

Referent a l’encàrrec es van afegir com a elements a tenir en consideració: 

- Si ha existit un pre-projecte de valoració previ a la oferta definitiva, 

- la correcta redacció de l’encàrrec, 

- la major responsabilitat del client en la definició dels requeriments, encara que el 

proveïdor ha de facilitar la seva correcta generació, 

- el fet que els requeriments no estiguin redactats en termes tècnics, 

- la possible “oferta temerària” per tal de captar el client amb un preu per sota de 

mercat, 

- el nivell de confiança i seguretat que dona el redactat de la oferta, 

- la existència d’una disciplina de gestió de riscos, 

- l’avaluació de la organització i el personal del client envers al client tipus, 

- les possibles certificacions del proveïdor i 

- si el proveïdor gestiona una base de dades d’experiència alimentada de dades 

històriques. 
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En quant al desenvolupament 

En quant al desenvolupament, es va afegir: 

- La definició dels necessaris punts de sincronia en el desenvolupament, 

- la possible resistència al canvi de l’equip del client o pel contrari la seva actitud 

col·laborativa, la implicació dels usuaris clau, 

- els possibles canvis de personal en els equips, sobre tot en el proveïdor i 

- la correcta gestió del canvi per part tant del proveïdor com del client. 

En quant a la prova 

A banda del que s’havia enunciat en la introducció, es va afegir: 

- La presència de criteris objectius que permetin la valoració neutra de la bondat o el 

grau de compliment del resultat, 

- la capacitat probatòria que permeten, no la voluntat o la iniciativa de la part, si no les 

circumstàncies del cas, la dificultat probatòria intrínseca o la necessitat d’una prova 

negativa o probatio diabolica. 

- la voluntat de proporcionar la millor prova que es tingui disponible, 

- la dificultat per a reproduir entorns de sistemes antics o molt complexos, 

- la fiabilitat de la procedència de l’entorn de prova (còpies de seguretat, fitxers signats 

digitalment, etc) i 

- altres circumstàncies al respecte de la recepció o acceptació del resultat per part del 

client. 
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Resultat 

Val a dir que el desenvolupament efectiu de la sessió va acabar orientant-se més cap a la 
numeració i valoració d’elements i el seu pes relatiu dintre de l’àmbit dels informes d’avaluació 
d’implantació de sistemes o aplicacions, més que cap a l’objectiu central de la proposta: és 
convenient realitzar una prova extensiva quan s’està avaluant una implantació d’un sistema o 
aplicació? Quan és convenient i quan no?. 

D’altra banda no es pot obviar que és un tercer qui proposa la prova i en determina l’objecte, 
encara que en els peritatges a instància de part, més en els que s’adjunten a la demanda, és 
possible un cert diàleg pèrit - advocat. Com es veurà posteriorment, aquest aparent avantatge 
que gaudeix qui demanda en no estar restringit per la preclusió a l’hora de desplegar tota la 
seva estratègia de litigi, podria no ser-ho tant quan la demandada troba en la sobreabundància 
d’elements dèbils i poc fonamentats el terreny abonat per a implementar accions que més que 
construir la seva pròpia prova, s’orienten a destruir la prova de contrari. 

Per tal de centrar les reflexions que es van fer durant la sessió, es proposa estructurar-les al 
voltant dels eixos que determinarien l’espai que es vol delimitar: l’admissibilitat i pertinència, 
la capacitat de convicció i la resistència davant de la contradicció. Hi ha inherent a aquesta 
categorització un factor qualitatiu lluny de ser menyspreable, ja que l’advocat que interessa la 
prova l’haurà d’avaluar i posar en context amb el seus coneixements i experiència. 

De la mateixa manera, seria convenient que es contrastés degudament aquest resultat per 
experts en dret processal. 

És de fet aquest factor el que ha determinat que es presenti aquest resultat en aquesta forma, 
tot i que un cop degudament contrastat, seria susceptible d’un nou anàlisi doctrinal en una 
posterior sessió de bones pràctiques organitzada a l’efecte. 

Entrant a detallar els tres paràmetres contra els que es mesurarien els factors recollits: 
l’admissibilitat i pertinència estaria relacionat amb la capacitat per a establir evidències que 
estan relacionades amb el thema probandi i el compliment amb les regles processals respecte 
a la prova; la capacitat de convicció, al potencial de generar en el jutjador una opinió alineada 
amb les tesis que es presenten i la resistència davant de la contradicció la fortalesa en veure’s 
contrastada amb hipòtesis alternatives. 

Normalment els conflictes relacionats amb l’escenari que ens ocupa tenen dos perfils: 

- Quan el client ha complert amb els diferents pagaments parcials que marca el 
desenvolupament del projecte i en un punt del mateix decideix interrompre’l i 
retrocedir els imports invertits. El client interposa una reclamació al proveïdor que pot 
incloure els imports abonats, altres costos o fins i tot altres danys i 

- quan el proveïdor dona per finalitzat el projecte i el client no el vol rebre. El proveïdor 
reclama els imports impagats. 

Cal tenir present que la prova extensiva pot ser desitjable tant pel client que vol demostrar que 
el resultat del projecte no és conforme, com pel proveïdor que pretén argumentar que va 
complir l’encàrrec al que estava compromès. 
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Quan és convenient realitzar prova extensiva? 
Els següents factors determinarien la conveniència o no de realitzar prova de tipus extensiu. 

Cal tenir en consideració que han d’estar presents en global i en un nivell suficient. 

- Quan és possible lligar la responsabilitat de l’implantador amb el sistema del que es 

disposa per a la realització de la prova. En concret, ha de ser possible determinar la 

responsabilitat en el disseny, implementació, implantació i manteniment. Qualsevol 

element que trenqui la cadena lògica d’indicis entre la prova realitzada i la 

responsabilitat del proveïdor restaria força a aquesta opció. En concret serien factors 

en contra si el client ha intervingut o forçat l’escenari restant llibertat a l’implantador, 

si el proveïdor no ha considerat el sistema com a final en cap moment, si el client ha 

dut a terme modificacions en el sistema, si el client ha dut a terme actuacions en la 

implantació, migració o posada en marxa del sistema, etc. És aquest un factor difícil. Es 

poc freqüent que el client no hagi intervingut de cap manera en la implantació i a més 

a més ho pot demostrar. Normalment, impulsats per un suposat estalvi de cost, el 

client té la temptació de fer-se càrrec de tasques que tenen una incidència en el 

resultat i que posteriorment es podran esgrimir en contra seu per part del proveïdor 

per tal d’eludir la seva responsabilitat. 

- Quan es creu convenient des del punt de vista d’estratègia de litigi. La part i el seu 

lletrat poden trobar-se incòmodes amb plantejaments eminentment presumptius, que 

serien l’alternativa a la prova extensiva, per tant en aquests casos seria convenient 

realitzar-la, sempre que es donin condicions adequades (veure punt anterior). 

Si es realitza prova extensiva, què cal prendre en consideració? 
Com ja s’ha apuntat en l’apartat anterior és molt poc habitual que es donin les circumstàncies 

que permetin fer afirmacions sòlides al respecte de la responsabilitat en l’estat dels sistemes 

que s’estudien. En tot cas, els següents elements són factors a tenir en consideració quan es 

dugui a terme una prova extensiva: 

- La correcta identificació del sistema sobre el que es realitza la prova i el contrast de 

les dates i origen de les modificacions del sistema amb els fets que es pretén provar. 

En tot cas la prova que es realitzi ha de ser degudament reproduïble. 

- Qualsevol documentació o comunicació referent a la implicació de les parts en la 

concepció i implementació de la solució, tant en el que es refereix a la planificació, 

creació dels equips de treball o determinació de les fites del projecte com a la 

realització de les accions necessàries per a la consecució de l’objectiu final del 

projecte. 

Quines alternatives hi ha a la prova extensiva? 
Una alternativa a la prova extensiva seria la prova per presumpcions. La presencia o absència 

de diferents accions o elements en el procés de desenvolupament o implantació pot permetre 

presumir un cert grau de responsabilitat en la bondat o deficiència del resultat, sense que 

calgui entrar en desentrellar en detall la cadena de responsabilitat de cadascú en el mateix. 
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Desentrellat que per altra banda pot acabar presentant una amplia superfície d’atac a una 

contra-pericial que vulgui treure partit d’una possible feblesa probatòria. En el sentit 

presumptiu intervindrien els següents factors. 

En quant a l’encàrrec: 

- Qui i com ha definit els requeriments del sistema (o qualsevol altre tipus de descripció 

funcional i/o orgànica) i si han estat inclosos en el clausulat de l'encàrrec, 

- possibles ampliacions o modificacions dels pactes signats al llarg de les diferents 

etapes del desenvolupament i la implantació, 

- si ha existit un pre-projecte de valoració previ a la oferta definitiva, 

- la correcta redacció de l’encàrrec, 

- la major responsabilitat del client en la definició dels requeriments, encara que el 

proveïdor ha de facilitar la seva correcta generació, 

- la major responsabilitat del proveïdor en guiar i tutoritzar tot el procés en base a la 

seva experiència, 

- el fet que els requeriments no estiguin redactats en termes tècnics, 

- la possible “oferta temerària” per tal de captar el client amb un preu per sota de 

mercat, 

- el nivell de confiança i seguretat que dona el redactat de l’oferta, 

- l’existència d’una disciplina de gestió de riscos, 

- l’avaluació de la organització i el personal del client envers al client tipus, 

- les possibles certificacions del proveïdor i 

- si el proveïdor gestiona una base de dades d’experiència alimentada de dades 

històriques. 

En quant al desenvolupament: 

- El compliment dels necessaris punts de sincronia en el desenvolupament, 

- la possible resistència al canvi de l’equip del client o pel contrari la seva actitud 

col·laborativa, la implicació dels usuaris clau, 

- els canvis de personal en els equips, sobre tot en el proveïdor, 

- la correcta gestió del canvi, 

- si existeix un pla de projecte i com s’ha seguit i 

- si es segueix una disciplina de gestió del risc que permeti detectar i actuar davant de 

possibles desviacions del projecte, tant en esforç com en temps. 

En quant a la prova: 

- La presència de criteris objectius que permetin la valoració neutra de la bondat o el 

grau de compliment del resultat, 

- la capacitat probatòria que permeten, no la voluntat o la iniciativa de la part, si no les 

circumstàncies del cas, la dificultat probatòria intrínseca o la necessitat d’una prova 

negativa o probatio diabolica, 

- la voluntat de proporcionar la millor prova que es tingui disponible, 

- la dificultat per a reproduir entorns de sistemes antics o molt complexos, 
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- la fiabilitat de la procedència de l’entorn de prova (còpies de seguretat, fitxers signats 

digitalment, etc), 

- circumstàncies al respecte de l’acceptació per part del client, 

- qui és el responsable d'haver posat el sistema a punt per a l’explotació de l’aplicació o 

sistema, qui i com ha realitzat la implantació, 

- en quin estadi del desenvolupament es troba el sistema: si s’han fet proves 

d’acceptació, si s'ha posat en explotació encara que sigui en paral·lel amb els sistemes 

anteriors del client, etc, 

- si s’ha realitzat la transició final al sistema nou i com, 

- com es comporta el sistema o aplicació en referència als pactes signats, 

- quins rols existien en el projecte i com es distribuïen entre les parts i 

- si s’ha realitzat formació als usuaris. 

Què cal considerar si es vol fonamentar i preservar la prova? 
Des del punt de vista del client i com s’ha apuntat anteriorment el factor més important és 

mantenir la capacitat de lligar el resultat amb les accions del proveïdor. En aquest sentit 

qualsevol acció del client en els sistemes pot ser interpretada com un fet que desvirtuaria la 

cadena d’elements que lligaria l’estat del sistema al responsable. 

És en general desitjable que el proveïdor mantingui una actitud col·laborativa però que faci 

explícits els riscos que pugui detectar davant les restriccions del client, que aprofiti la seva 

experiència per tal d’avançar-se al possibles problemes, que gestioni el risc de forma adequada 

i que no caigui en el parany de modificar el seus compromisos sense fer aquestes 

modificacions explícites i sense fer paleses les conseqüències que aquestes modificacions 

poden tenir el futur desenvolupament del projecte. 

En quant al client, ha de facilitar tota la informació i experiència en el negoci que requereixi el 

desenvolupament però ha d’evitar forçar al proveïdor en escenaris en els que no es senti 

còmode i participar en tasques que no li pertocarien. 


