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RESUM

n aquest Projecte Final de Grau s'ha desenvolupat una aplicació informàtica destinada al tècnic
encarregat del control de qualitat (Director d'execució d'obra) basada en les noves exigències

establertes pel Código Técnico de la Edificación en matèria de control de qualitat.
E
Per aconseguir aquesta aplicació s'ha partit d'una recerca sobre la normativa en qüestió, analitzant
què ens diu el CTE sobre el control de qualitat i, a partir d'aquí, poder fer una valoració del treball que
aquest  suposa.  Tindrem  en  compte  les  complicacions  que  poden  sorgir  arrel  del  mateix  i  les
possibles solucions que podem aportar. En segon lloc, s'ha analitzat la proposta que el CAATEEB ha
fet respecte a la seva interpretació de la normativa i la forma d'aprofitar aquesta informació per la
nostre aplicació.

En la segona part, s'ha treballat el desenvolupament de l'aplicació pròpiament. En primer lloc, s'han
fixat  els  objectius  que  volem  assolir  amb  aquesta,  esquematitzant  el  seu  funcionament  i  el
comportament que ens interessa arribar per poder definir una aplicació útil. De la mateixa manera,
es comproven les limitacions que tindrà en funció del suport al que ens adrecem, ja que influiran de
forma notable en l'aparença d'aquesta. 

A continuació, s'han estudiat les eines amb les que comptem. En primer lloc, s'ha fet un breu resum
del llenguatge HTML i CSS, analitzant el seu paper dins de l'aplicació. En quant a la informació que
utilitzarem, s'ha dissenyat una base de dades intentant que aquesta ens proporcioni la informació
de la forma més eficaç possible. Per acabar amb la part inicial del desenvolupament de l'aplicació, es
parla sobre el llenguatge PHP i la seva funcionalitat entorn a la relació entre el HTML i les bases de
dades.

La següent  part  del desenvolupament  de l'aplicació,  consisteix en un estudi més aprofundit  del
llenguatge de programació PHP. En aquesta part, s'expliquen totes les funcions més importants que
han hagut de ser creades per al correcte funcionament de l'aplicació, tenint en compte els objectius
de funcionament definits anteriorment.

Per últim, un exemple pràctic ens donarà idea del funcionament de l'aplicació desenvolupada. En
aquesta part podrem veure la innovació que suposa aquesta aplicació dins del món de la construcció
en quant a control de qualitat i l'agilitat amb la que el tècnic pot treballar amb aquesta eina. En
aquesta  part  es  mostren  3  exemples  diferents,  on  podem  veure  la  potència  de  l'aplicació  i  la
simplicitat del seu funcionament.
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1. INTRODUCCIÓ

l control de qualitat és una de les parts més importants dins procés constructiu de la edificació
actual.  La presencia del Código Técnico de la Edificación (CTE) com a eina bàsica de treball és

una mostra d'aquesta aposta que es vol fer per la millora de la qualitat. Al cap i a la fi, la edificació
actual ha passat a convertir-se en una “fabrica d'edificis” i, el mateix que passa a la industria actual,
ja no s'entén la qualitat com un luxe, sinó com un bàsic.

E

Evidentment,  el procés de millora de la  qualitat involucra a tots els  agents que formen part del
sector de la edificació, com fabricants, constructors, promotors, directors d'obra, etc. En el nostre cas,
segons especifica la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en el seu article 13 sobre el director de
la execució de la obra (DEO), “es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado”1.

D'aquesta manera, hem de ser conscients que totes les parts han de participar i col·laborar amb
aquesta  millora,  però és  el  DEO qui  té  el  paper  clau de dirigir  i  controlar  aquesta qualitat  a  la
edificació.  Aquesta  feina  porta  amb  sí  una  gran  responsabilitat,  de  la  mateixa  forma  que,  en
conseqüència, es crea un volum de treball prou elevat per una persona.

El nostre objectiu serà, per tant, facilitar al tècnic encarregat la seva tasca dins del control de qualitat
en el procés constructiu d'un edifici desenvolupant una aplicació informàtica que s'encarregui de
gestionar i controlar tot el treball que la direcció d'execució d'obra porta amb si. Evidentment, no es
busca que el procés de control de qualitat passi a ser un sistema automàtic on el paper del tècnic es
focalitzi  en el  control d'una aplicació informàtica, sinó que la  prioritat  és l'agilització de tasques
repetitives i l'estalvi de temps innecessari.

1 Fragment extret de LOE: Capitulo III Agentes de la edificación. Articulo 13 – El director de la ejecución
de la obra.
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

2.1.  CTE – Article 7 

'arribada del Código Técnico de la Edificación (CTE) va suposar un gran nombre de canvis dins de
la  mentalitat  existent  al  món de la  construcció.  Aquest,  com s'indica  a l'objecte del  mateix,

busca  regular  “las  exigencias  básicas  de  calidad  que  deben  cumplir  los  edificios,  incluidas  sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad”2. 

L

Per aconseguir aquest objectiu, el CTE disposa d'una serie de condicions tant per la fase de projecte,
com per la d'execució, l'edifici, materials, etc., que s'han de complir per garantir aquestes exigències
bàsiques, involucrant a tots els agents i totes les fases del edifici.

Més concretament, a l'article número 7, venen regulades les condicions que s'han de complir durant
la fase d'execució i les que ens afecten com a Directors d'Execució de l'Obra.

“Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

1. control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2;

2. control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y

3. control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.”3

És a dir,  es divideix el control d'execució en 3 parts: recepció de materials, execució d'obra i obra
finalitzada.

2.1.1 – CONTROL DE RECEPCIÓ2.1.1 – CONTROL DE RECEPCIÓ2.1.1 – CONTROL DE RECEPCIÓ2.1.1 – CONTROL DE RECEPCIÓ

Aquest control de recepció, busca que els materials que s'utilitzin a la obra compleixin les exigències
tècniques establertes al projecte. És a dir, s'estableix un primer filtre de qualitat, on es determinen
els productes a utilitzar i la validesa d'aquests. Amb aquest control de recepció es busca garantir la
qualitat final del producte a partir de la qualitat inicial dels materials.

Per  posar  un  exemple  simple,  si  l'edifici  fos  un  pastís,  es  podria  dir  que  a  partir  d'uns  bons
ingredients tindrem més possibilitats d'obtenir un millor resultat.

2 Fragment extret de CTE: Capitulo 1 – Disposiciones Generales (Artículo 1. Objeto).
3 Fragment extret de CTE: Capitulo 2 – Condiciones técnicas y administrativas (Artículo 7. Condiciones

en la ejecucución de las obras).
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Aquest control de recepció es pot certificar de tres formes diferents:

• Control  de documentació  dels  subministraments,  on el  subministrador ha  de facilitar al
constructor i aquest posteriorment al DEO, els documents d'identificació del producte en
funció  de  la  normativa  a  complir.  Aquesta  documentació,  pot  consistir  en  documents
d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge, certificat de garantia del fabricant o els
documents de conformitat. És a dir, en aquest cas,  és el propi fabricant qui assegura que
s'utilitza un producte d'acord amb les exigències.

• Control  mitjançant  distintius  de  qualitat  i  d'idoneïtat  tècnica.  És  a  dir,  documents  que
certifiquin que els productes compleixen les característiques tècniques exigides a aquests
durant el projecte.

• Control  de recepció  mitjançant  assaig.  Si  no  existeix  cap documentació  que  acrediti  les
característiques  que  son  necessàries  per  al  projecte,  o  es  confirmar  la  idoneïtat  d'un
material.

2.1.2 – CONTROL D'EXECUCIÓ2.1.2 – CONTROL D'EXECUCIÓ2.1.2 – CONTROL D'EXECUCIÓ2.1.2 – CONTROL D'EXECUCIÓ

En segon lloc, el CTE estableix que ha d'existir un control d'execució. En aquest cas, el que s'ha de
controlar  es  que  els  materials  siguin  disposats  de forma correcte  d'acord  amb les  conformitats
establertes al projecte, les normes de la bona pràctica constructiva, la legislació i les instruccions de
la direcció facultativa. De la mateixa manera, s'hauran de tenir en compte les compatibilitats entre
els materials.

Continuant amb l'exemple anterior del pastís,  en aquesta  part  ens hauríem d'assegurar que les
proporcions entre els ingredients i el temps de cocció son les correctes.

2.1.3 – CONTROL D'UNITAT ACABADA2.1.3 – CONTROL D'UNITAT ACABADA2.1.3 – CONTROL D'UNITAT ACABADA2.1.3 – CONTROL D'UNITAT ACABADA

Per finalitzar, al  control d'unitat  acabada, s'han de realitzar les comprovacions i  proves de servei
previstes  al  projecte  o  per  la  DF.  Aquest  últim  pas,  és  la  confirmació  de  que  s'ha  executat  un
producte de qualitat realitzant les comprovacions necessàries que així ho certifiquen.
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2.2  Proposta del CAATEEB 

l Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyer d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) ha
treballat en una proposta sobre l'ordenació i sistematització de les accions de gestió de qualitat

d'obra,  des del  marc normatiu de prestacions i  recullin  totes les  possibilitats  que ens  ofereix el
Código Técnico de la Edificación (CTE) per gestionar la qualitat d'obra.

E

Tal  com defineix  aquesta  proposta  als  seus  criteris  generals,  el  nou concepte de Mètode per al
Control de Qualitat, gira entorn als següents criteris generals:

• “Gestió de la qualitat -  El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA

QUALITAT ja que esdevé un control no tan sols sobre el producte (per exemple el els criteris del
decret 375/88 de Control de Qualitat) sinó, d’acord amb l’article 7 de la primer part del CTE,
també durant l’execució el DEO ha de controlar “cada unitat d’obra (...) la conformitat amb
allò indicat en el projecte.

• Tres fases de control - De cada procés cal documentar el seu control en tres fases: Control de RECEPCIÓ DE

PRODUCTES,  EQUIPS  I  SISTEMES  (d’ara  endavant  PEiS),  control  de  L’EXECUCIÓ,  i  Control
d'OBRA ACABADA.

• Processos i subprocessos - Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos
constructius  acordats  pel  Consell  de  Col·legis  d'Aparelladors  i  Arquitectes  Tècnics  de
Catalunya i a les seves unitats d’obra segons el llistat que es desenvolupa dins la base de
dades pel control de qualitat del CAATEEB.

• Què controlo? -  En fase de projecte ha d’existir  un PLA DE QUALITAT on te que definir-se amb caràcter

genèric quins processos cal controlar i la  previsió dels costos de qualitat inicials. D’acord
amb el CTE, el plec de condicions tècniques particulars del projecte definirà els controls per a
cadascuna de les tres fases esmentades (punt 2)). El Banc de dades de Control de Qualitat
del CAATEEB recull la informació necessària per desenvolupar els controls (tan reglamentaris
com voluntaris) estructurant-la dins dels 28 processos constructius.4”

És a dir, el CTE estableix que existirà un control per “cada unitat d'obra (...) la conformitat amb allò
indicat  al  projecte”.  Per  tant,  al  CAATEEB  han  fet  la  pregunta:  què  vol  dir  cada  unitat  d'obra?.
Evidentment, cada obra és diferent a la resta en detalls,  però a gran escala hi ha un número de
processos  que  podem  aplicar  a  cada  obra  (Moviments  de  terra,  fonaments,  etc.)  amb  els  seus
corresponents subprocessos (a l'exemple de fonaments: sabates aïllades, riostres, etc.).

Aquesta proposta, consisteix en un recull de models d'informes, que el director d'execució d'obra pot
fer servir per documentar el control de qualitat, per tal d'orientar als professionals en aquest camp i
facilitat la preparació del Programa de Control de Qualitat.

4 CAATEEB. Documents a l'abast 12.2. Programa pel control de qualitat a l'obra. El control de qualitat
segons el CTE.
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La redacció d'aquest programa de control de Qualitat previ a l'inici de l'obra, es realitza tenint en
compte que ha de quantificar el nombre de controls mitjançant la formació de lots, ha de definir els
paràmetres de control i establir els criteris d’acceptació i rebuig. A més, per cadascun dels lots de
control  d’execució  es  defineix  un conjunt  d’unitats  d’inspecció,  que  són verificacions particulars
dintre de cada procés d’obra que cal controlar. Per cadascun dels lots de control d’obra acabada es
genera un conjunt d’unitats d’inspecció i/o proves de servei previstes en el projecte o ordenades per
la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

Els criteris de formació de lots proposats pel CAATEEB estableixen un nivell de control que s’entén
com a normal, sent el mateix per totes les tipologies d’obra. Per tant, i al tractar-se d'una proposta, el
tècnic ha de ser lliure de considerar aquest valor com suficients per les seves necessitats o no, i ser
conscient de que aquest valor és lliure.

El subprocessos totals en que s'ha dividit la obra venen numerats a continuació:

• Moviments  de  terres  –  Enderrocs,  excavacions,  reblerts,  rases  i  pous,  estrebades  i
apuntalaments, transport de terres i runa, eixugades i esgotaments, trencaments hidràulics,
sols estabilitzats amb cal ciment lligant, ancoratges al terreny i gestió de residus.

• Fonaments – Pilons in situ, fonaments i elements de contenció reparats, sabates, pous de
fonamentació, murs, pantalles de formigó armat in situ, pantalles prefabricades de formigó,
lloses de fonamentació i pilots de clavament prefabricats.

• Fusta – Estructura de fusta.

• Formigó – Estructures de formigó i forjats amb elements prefabricats.

• Acer – Estructures metàl·liques i protecció d'estructures d'acer davant la corrosió.

• Fàbrica – Estructura de maçoneria, estructura de blocs de formigó, estructura de fàbrica de
maons ceràmics i estructura de blocs d'argila alleugerida.

• Prefabricada – Estructures prefabricades de formigó.

• Cobertes  –  Teulada  de  teules,  teulades  de  zinc,  teulada  de  plaques  asfàltiques,  terrat
enjardinat,  terrat,  cobertes  translúcides,  teulades  de fibrociment,  teulades  galvanitzades,
teulades d'aliatges lleugers, teulada de pissarra i teulada de sintètics.

• Tancaments exteriors – Tancaments amb elements de formigó, tancaments ceràmics, parets
de carreus, paredats, murs cortina, tancament de panells i tancaments de peces de vidre.

• Tancaments interiors – Envans de plaques i panells i envans de maó.

• Acabats – Teixits, fals sostres, enrajolat, aplacat, arrebossat, estucat, esgrafiat i monocapes,
guarnits i enlluïts, revestiment flexible, revestiment lleuger i pintures.

• Paviments  –  Paviment  tècnic,  paviments  de  peces  rígides,  paviment  flexible,  paviment
continu,  vorera  (urbanització),  vials  (urbanització),  subbases  i  recrescudes  i  solera  de
formigó.

• Elements practicables – Vidres, finestra i balconera i portes.

• Protecció – Baranes i senyalitzacions de seguretat
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• Sanejament  –  Xarxa  d'evacuació  d'aigües  residuals  i  pluvials,  drenatge,  instal·lacions  de
recollida de residus, xarxa de clavegueram, elements de depuració d'aigües residuals.

• Calefacció – Instal·lació de calefacció i instal·lació de ventilació.

• Climatització – Instal·lació de climatització.

• Electricitat  –  Instal·lació  elèctrica,  centres  de  transformació,  contribució  fotovoltaica  i
enllumenat.

• Gas – Instal·lació de gas.

• Aigua – Instal·lació d'aigua i instal·lació solar tèrmica.

• Foc – Instal·lació de protecció al foc.

• Parallamps – Parallamps.

• Telecomunicació – Instal·lacions de telecomunicacions.

• Elevadors – Ascensors.

• Altres – Aparells sanitaris.

Establint per a cadascun d'aquests, la documentació necessària per la fase de recepció, els controls a
realitzar i els criteris per formació de lots en la fase d'execució i, per últim, les probes de servei en la
fase d'obra acabada.
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3. DESENVOLUPAMENT DE L'APLICACIÓ

3.1  Introducció. Motivació inicial 

n cop analitzada tota la informació de la primera part, és quan podem fer una valoració de la
situació actual i dels problemes que poden sorgir arrel de la nova conceptualització del control

de qualitat.

U
En primer lloc,  el  problema principal que pot trobar el tècnic en el  moment de fer el control de
qualitat  és  la  gran  quantitat  d'informació  que  aquest  genera.  Com  s'ha  comentat  prèviament,
aquest control avarca tots el processos constructius d'una obra, siguen cadascun diferent i composat
a la seva vegada per múltiples materials i controls. Així que ens seria útil, l'ajuda d'un medi auxiliar
per poder recopilar tota la informació i adaptar-la per la seva consulta.

Per una altra banda, la necessitat de tenir aquesta informació a peu d'obra. La valoració que es pot
fer el tècnic des d'un despatx és molt diferent de la situació que es viu realment a la obra. Per tant,
necessitem que aquesta informació pugui “viatjar” amb nosaltres.

Aixi  que l'aplicació que s'ha desenvolupat busca donar solució a aquestes  dues problemàtiques:
emmagatzemar  tota  la  informació  que  és  necessària  i,  en  segon lloc,  poder  accedir  a  aquesta
informació a peu d'obra. 

Evidentment, els aparells compatibles amb aquesta dualitat de “transport de la informació”, sense
cap mena de dubte, son els telèfons mòbils i les conegudes com PDA (Personal Digital Assistant). Per
tant,  desenvoluparem  una  aplicació  destinada  a  aquests  dispositius,  tenint  en  compte  les
possibilitats que aquests ofereixen i intentant aprofitar-les al màxim.
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3.2.  Condicions del suport. Format de l'aplicació 

ctualment, el ventall existent al mercat de telefonia mòbil i
PDA  és  molt  ampli  i  variat,  però  encara  que  sigui  sense

centralitzar  en  cap  model  en  concret,  podem  extreure  els
següents elements en comú que ens ajudaran a definir, encara
més al detall, el format de la nostre aplicació:

A

 Connexió a Internet (Wi-Fi, GPRS o 3G)

 Navegador web d'acord amb els estàndards web

 Pantalla entorn les 3'' 

Fons:http://www.flickr.com/commons 

Amb  aquestes  tres  característiques  comuns  que  trobem  en  els  dispositius  que  ens  interessen,
podem passar a definir perfectament quin serà el medi amb el que tractarem.

Aprofitant  que  tots  disposen  de  navegador  web  i  connexió  a  Internet,  la  nostre  aplicació  serà
conceptuada  com  una  pàgina  web,  permeten  així  una  disponibilitat  d'usuaris  més  amplia.  La
velocitat de navegació no és un dels seus punts forts (limitat pel servei oferit per companyies), per
tant, treballarem amb especial atenció en que el “pes” (quantitat de bytes) de la nostre pàgina sigui
el més reduït possible. Per últim, haurem de limitar la quantitat de text que volem que aparegui en
la pantalla, ja que haurà d'existir un equilibri entre tamany de la lletra i el tamany que té la pantalla
per visualitzar.

El funcionament de l'aplicació intentarà ser el més simplificat possible. Partirem d'un usuari que
crea  un  projecte  individual  amb  l'objectiu  d'individualitzar  els  controls.  Aquest  projecte,  estarà
subdividit en Control de Recepció, Control d'Execució i Control d'Obra Finalitzada. En cadascun dels
diferents  tipus  de  controls,  l'usuari  haurà  d'escollir  quins  son  els  subsistemes constructius  que
requereix pel seu projecte. Això ens permet que per al projecte A, per exemple, no cal que siguin
visibles tots els tipus de cobertes disponibles si el projecte A només compta amb coberta inclinada.

A  partir  d'aquí,  l'aplicació  tindrà  una  doble  utilitat.  En  primer  lloc,  ens  servirà  per  obtenir  la
informació necessitaria de cada subsistema constructiu. Segons el tipus de control, la informació
proporcionada serà la següent:

• Control de Recepció. 

◦ Materials a controlar.

◦ Documentació a aportar per a cadascun dels materials.

◦ Obligatorietat o voluntarietat de la presentació de documents.
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• Control d'Execució.

◦ Formació de lots a controlar segons els paràmetres.

◦ Unitats de control a realitzar per a cada lot.

◦ Definició del control a realitzar per a cada unitat de control.

◦ Informació addicional del Plec de Condicions.

◦ Unitats de control que ja hem controlat i la data d'aquest.

• Control de Recepció.

◦ Formació de lots segons els paràmetres.

◦ Definició del tipus de control a realitzar.

◦ Unitats de control que ja hem controlat.

La segona utilitat que ens permet l'aplicació és la de seguiment del control. És a dir,  ens permet
'marcar' quins son els controls que ja hem fet i els que encara ens queda per realitzar. Això permet a
l'usuari, no només tenir una font d'informació en el moment de fer el control, sinó una eina per
establir una linealitat del treball.

Una de les últimes funcionalitats que li volem donar a la aplicació és la possibilitat d'imprimir en
format PDF i poder enviar per email aquest arxiu, de forma que el tinguem disponible en qualsevol
altre moment a la nostre bustia de correu.
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3.3.  Introducció a la programació 

a creació de la nostra aplicació en forma de pàgina web, està basada en 3 pilars fonamentals. En
primer lloc, el llenguatge HTML i CSS ens donarà l'estructura i estil de la pàgina. Les bases de

dades MySQL ens proporcionen la informació i, per últim, el llenguatge de programació PHP serà
l'encarregat de la relació entre tots dos.

L

3.3.1. – HTML i CSS.3.3.1. – HTML i CSS.3.3.1. – HTML i CSS.3.3.1. – HTML i CSS.

El llenguatge HTML (Hyper Text Markup Language, en anglès Llenguatge de Marcat d'Hipertext) no
és pròpiament un llenguatge de programació sinó que, com el seu nom indica, és un llenguatge de
marcats. Això vol dir que, amb l'ajuda d'etiquetes (creades per parèntesis triangulars) descriu les
parts que composen una pàgina web. Per exemple:

<h1>Titol</h1>

<p>Això és un paràgraf.</p>

<ul>

<li>Element 1 de la llista</li>

<li>Element 2 de la llista</li>

</ul>

Amb aquest codi, per tant, el resultat que obtindríem en una pàgina web seria el següent (Fig. 1):

Figura 1. Vista del navegador d'acord a una estructura HTML simple

Les etiquetes més utilitzades son les següents:

• <div> - Crea un contenidor buit. És útil per organitzar les diferents parts.

• <li> - Element individual d'una llista ordenada numèricament o no.

• <a href=”#”> - Crea un enllaç amb una altre direcció web establerta.

• <p> - Paràgraf individual.

• <input> - Crea caixes de text on l'usuari introdueix informació.
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Cadascuna d'aquestes etiquetes, té unes condicions i uns atributs particulars, que varien en funció
del context i la utilitat que li vulguem donar.

Per aconseguir un aspecte visual més amigable, s'utilitzen les conegudes fulles d'estil CSS (Cascade
Style Sheet). Aquests arxius s'encarregan de, a partir de les etiquetes HTML, establir unes propietats
d'estil com son el color, tamany de lletra, ample, alt, color de fons, etc. Si volem, per exemple, que les
lletres del paràgraf anterior (etiqueta <p>) sigui de color vermell i cursiva, l'arxiu .css tindria l'aspecte
següent:

p { color: red; font-style:italic; }

Figura 2. Vista del navegador d'una estructura HTML amb estil

A  partir  d'aquí,  s'ha  treballat  en  aconseguir  un  estil  visual  similar  als  menús  de  navegació
preestablert als dispositius d'Apple: iPod Touch i iPhone (Fig. 3). S'ha considerat aquesta elecció per
la  simplicitat  de  interacció  de  l'usuari  i  la  familiaritat  de  moltes  persones  amb  aquests  tipus
d'aparença.
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3.3.2. – BASE DE DADES. MySQL.3.3.2. – BASE DE DADES. MySQL.3.3.2. – BASE DE DADES. MySQL.3.3.2. – BASE DE DADES. MySQL.

Les  conegudes  com  base  de  dades  MySQL,  son  un  tipus  de  base  de  dades  relacionals,  que
actualment  son  les  més  emprades  en  el  context  web.  Aquest  tipus  de  base  de  dades,  es
caracteritzen per la seva simplicitat d'utilització i la amplia compenetració existent entre aquestes i
el llenguatge de programació PHP (llenguatge emprat en la nostre aplicació).

Pàgines com Facebook, YouTube, Google o Wikipedia, utilitzen aquest tipus de base de dades en
l'emmagatzemen d'informació d'usuaris i dades (Cordesse, S. 2007).

La base de dades és la  font principal de tota la  nostre informació.  Aquesta base de dades,  està
dividida en una serie de taules (9 en el nostre cas), on cadascuna s'encarrega d'emmagatzemar un
tipus d'informació  determinada.  Per  exemple,  la  taula  'usuaris'  emmagatzema informació sobre
l'usuari,  tal  com nom, cognom, direcció,  etc.  Un altre tipus de taula,  és la  taula 'projectes',  amb
informació sobre el nom del projecte, l'usuari que ha creat aquest projecte, el nom del promotor, etc.

Per  tant,  ja  em vist  com existeix  una relació entre diferents  taules  de la  nostre  base de dades.
L'usuari que ha creat un projecte a la taula 'projectes' ha d'existir prèviament a la taula 'usuaris'.
Aquesta no és la única relació que existeix a la nostre base de dades, al següent esquema es poden
veure la resta (Fig. 4):

Figura 4 – Vista de l'estructura principal de la base de dades

A la imatge es pot veure com cada projecte té un usuari que és l'encarregat de controlar-ho. Això ens
indica que cada usuari pot ser el creador de diversos projectes però no a la inversa. A part, cada
projecte pot tenir diferent interacció amb els controls a realitzar. És a dir, per exemple, el control de
recepció del projecte A per a Murs amb el codi 01, pot pertànyer a un projecte en concret, però no
serà el mateix control que s'ha fet al projecte B.
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3.3.3 – PHP.3.3.3 – PHP.3.3.3 – PHP.3.3.3 – PHP.

L'ultim dels tres pilars que hem comentat prèviament de la nostre aplicació és el  llenguatge de
programació PHP, encarregat de relacionar la base de dades MySQL amb l'estructura en HTML de la
nostre aplicació.

El llenguatge de programació PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) és un llenguatge de programació
utilitzat  en la creació de pàgines web dinàmiques. Per entendre com funcionen les pàgines web
dinàmiques, només cal entendre com funciona un televisor. Nosaltres tenim una estructura (una
caixa que sempre serà fixa) i una informació (canals de televisió que podem canviar). En el nostre cas
és igual. Tenim una estructura en HTML (títol, controls a fer, etc.) i una informació variable (depenen
del subsistema que estiguem controlant). El llenguatge PHP s'encarrega de ser el “comandament a
distància” que, en funció de les nostres necessitats, s'encarrega de modificar la informació.

Per establir una sentencia en PHP, només cal que estigui dins de les etiquetes <?php ... ?> d'una pàgina
HTML. Les més utilitzades seran les següents:

• <?php $var =  'Variable  1';  ?> -  El signe de dolar $ s'encarrega de definir  les variables. Aquestes
variables, com el seu nom indica, no tenen un valor establert, sinó que van modificant el seu
contingut.

• <?php  echo  $var;  ?> -  La  funció  echo,  imprimeix  un  valor  a  la  pantalla.  Si  continuem  amb
l'exemple anterior, en aquest cas imprimiria l'expressió: “Variable 1”, que és el valor que té
actualment la variable $var.

• <?php  if(condicio1){  fer_això;  }  ?> -  En  aquest  cas,  tenim  una  funció  condicional.  L'expressió
complerta  explica  que si  es  compleix  la  condició  1,  farà  el  que nosaltres  hem  indicat  a
“fer_això”. També és pot establir que farà en cas contrari.

• <?php while(pasa_això){ fer_això; } ?> - Els coneguts com while loop, son un tipus de funció recursiva
que es  produeix  de forma repetitiva mentre que la  condició pasa_això  es compleix.  Per
exemple, si diem que cada cop que el valor $i > 10 (pasa_això), haurà de sumar-li +1 al valor
$i (fer_això), aquesta funció es repetirà des de 0 fins que arribi al valor 10.

• <?php  foreach($vars  as  $var){  fer_això;  }  ?> -  Per  últim,  utilitzarem  un  altre  tipus  de  loop.  El
funcionament  consisteix  en,  a  partir  d'una variable  amb diferents  valors,  la  funció  fa  el
mateix per a cadascun dels valors que tenia la nostre variable.

Per fer connexions amb la base de dades, les funcions més utilitzades son les següents:

• <?php $query = mysql_query(“CONSULTA”); ?> - Aquesta funció s'encarrega d'enviar una consulta a la
nostre base de dades MySQL. Per exemple, si volem saber tots els usuaris que existeixen a la
nostre taula, la consulta CONSULTA seria: “SELECT * FROM users”.

• <?php $data = mysql_fetch_array($query); ?> - A continuació de la consulta que hem fet a la base de
dades, ens interessa ordenar aquesta informació. Amb aquesta funció, ens serà retornada
una variable (en el nostre cas, anomenada $data) amb tota la informació que havíem fet a la
consulta $query.
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Com a exemple, podem continuar l'iniciat anteriorment utilitzant les funcions del primer apartat. És
a dir, nosaltres comptem amb la següent taula a la nostre base de dades amb el nom, cognom de
cada usuari:

ID Nom Cognom

1 Ferran Figueredo

2 Pedro Ayala

3 Diego Torres

4 Victor Sánchez

El que ens interessa és, per exemple, crear una llista en format HTML que ens indiqui el nom de
cadascuna de les persones que apareixen a la llista, amb l'aspecte següent:

• Nom: Ferran

• Nom: Pedro

• Nom: Diego

• Nom: Victor

Per tant, el codi serà semblant al següent:

<?php $query = mysql_query(“SELECT * FROM usuaris”); ?>

<?php while ($usuari = mysql_fetch_array($query)) { ?>

<li>Nom: <?php echo $usuari['Nom']; ?></li>

<?php } ?>

La explicació és molt simple. Nosaltres fem una consulta a la base de dades preguntant per tots els
usuaris. Aquesta ens retorna la informació a $query. A continuació, utilitzem el loop while. És a dir,
mentre que existeixin dades dins del valor $usuari, la funció s'anirà repetint per tots els valors que
existeixen a la taula. Per últim, fem una impressió a pantalla indicant el nom de cada usuari amb
echo de la variable $usuari. 

El resultat obtingut és el següent (Fig. 5):

Figura 5. Vista del navegador amb una llista generada amb PHP
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Evidentment,  existeixen més funcions que han estat utilitzades al llarg de l'aplicació per al   seu
desenvolupament final, però aquestes son les principals. 

Altres de les que s'han utilitzat en menor grau son:

• <?php  implode($array,  signe);  ?> -  Aquesta funció s'encarrega de agrupar un conjunt  de valors,
separats pel signe que ens interessi. Per exemple, si comptem amb una llista de números de
1 al 10, i volem separar amb una coma, aquesta funció generaria 1, 2, 3, ... 9, 10. 

• <?php  explode($array,  signe);  ?>  -  La  funció  inversa  de  implode.  A  partir  d'una  llista  de  valors
separats per algun signe, ens retorna un vector amb les dades agrupades dins d'un conjunt.

• <?php in_array($array, $valor); ?> - S'encarrega de buscar un valor determinat dins d'un conjunt de
valors i retornar si l'ha trobat o no.
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3.4.  Programació Avançada 

es funcions preestablertes  per defecte al  llenguatge PHP son suficients per  realitzar accions
quotidianes sense gaire complexitat. Com és evident, existeixen determinades tipus d'accions

que es repeteixen contínuament al llarg de l'aplicació que no estan establertes per defecte en el
llenguatge PHP, per tant, haurem de definir-les nosaltres mateixos.

L

3.4.1. – FUNCIONS PARTICULARS.3.4.1. – FUNCIONS PARTICULARS.3.4.1. – FUNCIONS PARTICULARS.3.4.1. – FUNCIONS PARTICULARS.

Les  funcions  particulars  han  estat  definides  per  realitzar  determinades  accions,  necessàries  pel
funcionament  de  l'aplicació  i  que  no  existeixen  prèviament.  Per  definir  una  funció,  l'únic  que
haurem d'escriure es:

function la_meva_funcio(){

accions_a_fer;

}

Amb aquest codi, cada cop que truquem a la funció “la_meva_funció()”, es produirà l'acció que hem
establert a dins.  Les funcions son útils per accions que hem de repetir al llarg del document en un
nombre considerat  d'ocasions i  que volem que es comporti  d'igual forma al llarg del document.
D'aquesta manera, ens estalviem repetir el contingut de forma innecessària.

Les funcions que s'han definit han estat:

• user_validates(); -  Aquesta  funció,  s'encarrega  de  que  l'usuari  que  visita  un  projecte  és
veritablement el propietari d'aquest projecte. La funció, connecta amb la base de dades i
comprova que la identificació del projecte correspon amb la identificació de l'usuari  que
existeix en aquest mateix projecte. En cas de que l'usuari no compleixi mostra un missatge
d'error. L'explicació d'aquesta és la següent:

• check_cookie(); - Si l'usuari ja ha entrat anteriorment a la pàgina, aquesta funció s'encarrega de
iniciar sessió automàticament dins del compte d'un usuari.

• valid_email(); - En el moment de fer el registre i l'inici de sessió, aquesta funció comprova que la
direcció de email sigui una direcció vàlida amb el format exemple@exemple.com

• mobile_device_detect(); - Degut a la composició general de l'aplicació, ens interessa que els únics
usuaris  que puguin  accedir  a  aquesta  provinguin d'un dispositiu  mòbil.  Aquesta  funció,
s'encarrega de detectar el dispositiu d'origen i proporcionar-li una direcció de destí.
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3.4.2. – CLASSES.3.4.2. – CLASSES.3.4.2. – CLASSES.3.4.2. – CLASSES.

El que pretén la utilització de classes és l'agrupament de diferents funcions relacionades entre sí, de
manera que ens estalviem la repetició del codi multitud de vegades de forma innecessària.

Per exemple, podem tenir una granja amb diferents animals. Cada animal, pot fer diferents accions,
com per exemple, pot fer un soroll o pot córrer. Si tenim una vaca, aquesta vaca pertany a la classe
Animal i podrà fer soroll i córrer. En segon lloc, també tenim un ànec. Aquest ànec també podrà fer
soroll i córrer, però no haurem de dir-li un altre cop el que ha de fer, sinó que al pertànyer a la classe
Animal, ho aprofitarà d'aquesta.

Les classes que s'han creat per la nostre aplicació han estat les següents:

• Classe Database ($db) – S'encarrega de fer les operacions més habituals de connexió amb la
base de dades.

◦ $db->query(); - Fa una consulta a la base de dades.

◦ $db->fetch(); - Extreu la informació de la base de dades i la agrupa de forma ordenada.

◦ $db->insert(); - Introdueix la informació a la base de dades.

◦ $db->update(); - Actualitza la informació de la base de dades.

◦ $db->delete(); - Elimina informació de la base de dades.

• Classe  Recepció  ($recepcio) –  S'encarrega  de  les  funcions  relacionades  amb  el  Control  de
Recepció.

◦ $recepcio->data(); - Extreu la informació de la base de dades depenen del codi que nosaltres
introduïm.

◦ $recepcio->tipus_doc(); - Ens indica si el document a presentar és obligatori o voluntari.

◦ $recepcio->checked(); - Marca a la base de dades els controls que ja hem realitzat.

• Classe Execució  ($execucio) – En aquesta classe és realitzen les funcions relacionades amb el
Control d'Execució.

◦ $execucio->data(); -  Ens  retorna  la  informació  de  la  base  de  dades  amb  els  paràmetres
corresponents al codi que nosaltres introduïm.

◦ $execucio->sense_lots(); - Comprova que els lots encara no estan calculats i ens mostra un
formulari per calcular-los.

◦ $execucio->calcul_lots(); - S'encarrega de fer el càlcul de lots depenen dels paràmetres que
s'han trobat a la base de dades, arrodonint cap a dalt els càlculs.

◦ $execucio->valor_maxim(); -  Aquesta  funció  es  simplement  comprovadora.  El  que  fa  és,  a
partir del valor introduït al formulari de càlcul de lots, establir que els resultats no posen
en perill la salut del servidor. És a dir, si després de fer els càlculs els resultats son de 100
lots, per exemple, sortirà un error ja que és massa informació per tractar.
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◦ $execucio->num_lots(); - Si els lots ja estan calculats prèviament, retorna el valor i els mostra
en ordre.

◦ $execucio->guardar_controls_fets(); - Cada cop que marquem un control com fet, ho registra a la
base de dades, tenint en compte el lot al que pertanyia.

◦ $execucio->color_fet(); - Depenent si el control està fet o sense fer, ens mostra un color o un
altre. En cas de que el control ja estigui realitzat, “pintarà” el fons de la casella de color
verd. En cas contrari, l'opció per defecte és el color vermell.

• Classe  Acabada  ($acabada) –  Aquesta  classe  és  molt  semblant  a  l'anterior,  amb  petites
modificacions.

◦ $acabada->data(); - De la mateixa forma que en la resta de classes, extreu la informació de la
base de dades i la disposa de forma ordenada.

◦ $acabada->lots(); - Novament, aquesta funció s'encarrega de fer el càlcul de lots en base als
paràmetres establerts a la base de dades.

◦ $acabada->check(); -  De  la  mateixa  manera  que  a  execució,  marcarem  i  “pintarem” les
caselles que estiguin fetes de color verd i les que estiguin sense fer de color vermell.

Per  veure  un exemple de com seria  una funció  dins  d'una classe,  el  càlcul  de lots  de la  classe
execució és la següent:

function calcul_lots($_POST, $codi){ 

$data = $this->data($codi); 

$tamany_lot = $data['tamany_lot']; 

 if($_POST['submit']){ 

if(is_numeric($_POST['total'])){ 

$lots = $_POST['total']/$tamany_lot; 

$lots_totals = ceil($lots); 

return $lots_totals; 

} else { 

echo "Introdueix un valor numèric al formulari."; 

} 

} 

}
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3.4.3. – IMPRESSIÓ EN FORMAT PDF I ENVIAR PER EMAIL.3.4.3. – IMPRESSIÓ EN FORMAT PDF I ENVIAR PER EMAIL.3.4.3. – IMPRESSIÓ EN FORMAT PDF I ENVIAR PER EMAIL.3.4.3. – IMPRESSIÓ EN FORMAT PDF I ENVIAR PER EMAIL.

Per la impressió per en format PDF i enviar per email aquest arxiu generat, ens hem ajudat de les
llibreries FPDF5 i Php-Mailer6. Aquestes llibreries no son més que classes que han estat creades de
forma annexa al llenguatge PHP i es posen a disposició dels usuaris per la seva utilització.

Un exemple bàsic en la creació d'un arxiu en format PDF amb la utilització de la llibreria FPDF seria
el següent:

$pdf=new FPDF();

$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Arial','B',16);

$pdf->Cell(40,10,'¡Hola, Món!');

$pdf->Output();

Que generaria el següent arxiu (Fig. 6):

Figura 6. Imatge del arxiu PDF generat amb PHP

Per enviar per email aquest mateix arxiu, l'únic que haurem de fer és afegir a continuació la direcció
del destinatari i les dades corresponents del nostre servidor:

$mail = new PHPMailer(); 

$mail->Host = SMTPSERVER; 

$mail->Username = SMTPUSER;  

$mail->Password = SMTPPWD; 

$mail->SetFrom($from, $from_name); 

$mail->Subject = $subject; 

$mail->IsHTML(true); 

$mail->Body = $body; 

$mail->AddAddress($to); 

$mail->AddStringAttachment($doc, $doc_name, 'base64', 'application/pdf'); 

$mail->Send();

5 FPDF versió 1.6. Disponible a: <http://www.fpdf.org/>
6 PHPMailer – PHP Class versió 5.1. Disponible a: <http://phpmailer.worxware.com/>
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4. EXEMPLE PRÀCTIC

n  aquesta  última  part,  el  que  es  busca  és  donar  a  conèixer  l'aplicació  creada  i  el  seu
funcionament,  a  partir  d'un  exemple  que  podria  ser  real.  Evidentment,  les  possibilitats  de

l'aplicació son molt més amplies, ja que a l'exemple només veurem els controls per determinats
subsistemes constructius, però a la realitat l'aplicació funciona per a tots els subsistemes que es
troben a la proposta del CAATEEB, com hem vist a la primera part.

E

Per  veure  en  funcionament  el  programa,  només  haurem  d'obrir  el  nostre  navegador  amb  un
dispositiu compatible i visitar la web de l'aplicació iQualit: http://iqualit.com. En aquest exemple, el
dispositiu que s'ha utilitzat ha estat un iPod Touch de la marca Apple.

La resta de compatibilitats son els següents: iPhone, iPad i iPod Touch, telèfons mòbils amb Android
com a SO, telèfons mòbils Blackberry, Palm (PDA), Windows Mobile i qualsevol telèfon mòbil amb
connexió a Internet, encara que la visibilitat d'aquest no serà del mateix nivell que la resta.

Un cop entrem a la direcció web de la nostre aplicació (http://iqualit.com), la primera imatge que
trobem és la pàgina de benvinguda, amb una petita introducció i les opcions bàsiques per iniciar
l'aplicació (Fig. 7).
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4.1.  L'usuari 

La creació del nostre usuari personal, ens permet gaudir d'un espai personal on podrem portar un
control  i  registre  dels  nostres  projectes.  Aquest  registre  és lliure  i  voluntari,  ja  que el  programa
disposa com a complement, d'un compte global que permet utilitzar lliurement l'aplicació amb les
següents dades:

• Email: “demo”

• Password: “demo”

4.1.1. – CREACIÓ D'UN USUARI4.1.1. – CREACIÓ D'UN USUARI4.1.1. – CREACIÓ D'UN USUARI4.1.1. – CREACIÓ D'UN USUARI

El primer pas que haurem de fer serà la creació d'un usuari. Per crear un usuari nou, només em de fer
clic  a  “Registre d'usuari”,  on ens demanarà que introduïm el  nostre  email  i  la  contrasenya dues
vegades per motius  de seguretat.  Aquesta direcció serà  la  que posteriorment  s'utilitzarà  com el
nostre identificador.

Un cop hem omplert les dades, fem clic a “Registrar” (Fig. 8). Si les dades son vàlides, ens mostrarà un
missatge indicant-nos que tot el procés de registre s'ha produït satisfactòriament. En cas contrari,
un missatge d'error ens informarà de quin ha estat el problema que s'ha trobat i tornarem a intentar
el registre.
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4.1.2. – INICI DE SESSIÓ4.1.2. – INICI DE SESSIÓ4.1.2. – INICI DE SESSIÓ4.1.2. – INICI DE SESSIÓ

Si no hi ha hagut cap problema durant el registre, podrem iniciar sessió al nostre compte amb les
dades que hem utilitzat fa un moment. Per iniciar sessió, fem clic a “Inicia sessió” des de la pàgina de
benvinguda. A continuació se'ns demanaran les nostres dades d'identificació: email i contrasenya.

A més, existeix l'opció de “No tancar sessió”. Si deixem marcada aquesta opció, les nostres dades
seran emmagatzemades i  ens serviran per la  pròxima visita,  evitant  haver d'omplir  el  formulari
d'inici de sessió cada cop que visitem l'aplicació (Fig. 9).

Recordem en aquest punt, que existien unes dades globals per iniciar sessió sense haver de fer cap
tipus de registre. Les dades son:

• Email: “demo”

• Password: “demo”
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Novament,  si l'inici  de sessió s'ha produït  de forma satisfactòria,  veurem la pàgina principal del
nostre compte amb els nostres projectes (de moment no hem creat cap)(Fig. 10).

4.1.3. – EDICIÓ DE DADES PERSONALS4.1.3. – EDICIÓ DE DADES PERSONALS4.1.3. – EDICIÓ DE DADES PERSONALS4.1.3. – EDICIÓ DE DADES PERSONALS

Per editar les nostres dades personals, haurem d'entrar (dins de la nostre pàgina principal) a la secció
de “Editar perfil”.

Dins  d'aquesta  (Fig.  11),  podrem canviar  la  nostre  contrasenya d'inici  o,  de forma més extensa,
complimentar el nostre perfil personal amb dades com: Nom, Cognom, Direcció, etc. Un cop s'han
introduït les dades i estem d'acord, podem fer clic a “Actualitzar perfil”.
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4.2.  El projecte 

La creació d'un projecte individual és molt important en el funcionament de l'aplicació. D'aquesta
manera aconseguim personalitzar el control a realitzar al màxim. És a dir, cada projecte compta amb
uns subsistemes constructius diferents a un altre projecte i només ens interessen els del nostre cas.

4.2.1. – CREACIÓ D'UN PROJECTE4.2.1. – CREACIÓ D'UN PROJECTE4.2.1. – CREACIÓ D'UN PROJECTE4.2.1. – CREACIÓ D'UN PROJECTE

Per crear un projecte nou en el que treballar, farem clic a “Afegir projecte” dins de la nostre pàgina
principal. La pàgina següent (Fig. 12) ens mostrarà un formulari per introduir informació relacionada
del nostre projecte com: Localització, Projectista, Promotor, etc. Totes les dades no son obligatòries,
només s'ha considerat com obligatòria la de “Projecte”.

Complimentem els camps que volem i fem clic a “Crear un nou projecte”. Un missatge a continuació,
ens indicarà si s'han acceptat les dades o ha hagut algun tipus de problema (Fig. 13). Aquest nou
projecte  estarà  ara  disponible  a  la  nostre  pàgina  principal.  Evidentment,  es  poden  crear  tants
projectes com vulguem, ja que cadascun funciona de forma independent a la resta.
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Un cop que hem creat  un projecte, aquest  apareixerà automàticament a la pàgina principal del
nostre compte (Fig. 14). D'aquesta manera, ens permet treballar en diferents projectes a la vegada o,
simplement, com a forma d'enregistrar la nostre feina amb posterioritat.
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4.2.2. – EDITAR I ELIMINAR UN PROJECTE4.2.2. – EDITAR I ELIMINAR UN PROJECTE4.2.2. – EDITAR I ELIMINAR UN PROJECTE4.2.2. – EDITAR I ELIMINAR UN PROJECTE

Dintre de la nostre pàgina principal, si fem clic a qualsevol projecte, anirem a la pàgina individual de
cada projecte (Fig. 15). Dins d'aquesta, ja podem veure un menú que ens indicarà com funciona el
control  de  cada  projecte,  separant  entre  “Control  de  Recepció”,  “Control  d'Execució” i  “Control
d'Unitat Acabada”.

A més,  existeixen 2 opcions addicionals: “Imprimir Documents” i  “Editar Projecte”. Si fem clic en
aquest últim, anirem a una pàgina semblant a la de creació de projecte, on podrem actualitzar les
dades del nostre projecte (Fig. 16).
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Per últim, dins de la pàgina individual de cada projecte, existeix l'acció d'eliminar aquest fent clic a
“Eliminar projecte”. Aquesta opció elimina el nostre projecte per complert i  tots els controls que
existien per aquest, sense possibilitat de tornar enrere, per tant, hem de estar completament segurs
de que el volem eliminar.

4.3.  Control de Recepció 

4.3.1. – AFEGIR PROCESSOS4.3.1. – AFEGIR PROCESSOS4.3.1. – AFEGIR PROCESSOS4.3.1. – AFEGIR PROCESSOS

Per afegir un procés a control de recepció, només cal fem clic  a “Control de Recepció” dins de la
pàgina individual del nostre projecte. A continuació, trobarem on hi hauran els controls que volem
fer (com encara no hem seleccionat ningun, la llista estarà buida) (Fig. 17).

Dins del menú “Afegir procés”, fem clic a “Tots els processos”, on trobarem una llista amb tots els
processos disponibles. Actualment, hi han disponibles un total de 99 subsistemes per fer el Control
de Recepció, Control d'Execució i Control d'Unitat Acabada. 

Per aquest exemple, marcarem “Envans de maó” dins de la secció 10 de Tancaments interiors.

Seleccionant els processos que només ens interessen en primer lloc, ens evita haver de tenir una
llista massa llarga i poder treballar amb més comoditat entre els controls que siguin necessaris per
nosaltres.

Cada llista de control és completament independent. Això vol dir que els subsistemes que escollim
al Control de Recepció, no cal que siguin els mateixos que els que escollirem amb posterioritat al
Control d'Execució.
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Un cop hem seleccionat els controls que vulguem, podem baixar fins a la part final de la pàgina i fer
clic a “Guardar”. A continuació, trobarem la llista dels controls que hem seleccionat (Fig. 18).  

4.3.2. – CONTROL DE DOCUMENTACIÓ4.3.2. – CONTROL DE DOCUMENTACIÓ4.3.2. – CONTROL DE DOCUMENTACIÓ4.3.2. – CONTROL DE DOCUMENTACIÓ

A la llista que tenim dins de “Control de Recepció”,  podem accedir  a cadascun dels subsistemes
individuals, fent clic a sobre d'ell. Continuant amb l'exemple anterior, si fem clic a “Envans de maó”,
trobarem a la següent pantalla una llista amb tots els elements que composen aquest subsistema
constructiu. En el nostre cas, els elements son: “Material d'unió” i “Maó ceràmic”. Si fem clic a sobre
de cadascun, trobarem els diferents tipus de materials d'unió disponibles i de maó ceràmic (Fig. 19).

En el nostre cas, per exemple, tenim diferents tipus de materials d'unió com “Morters industrials, per
ram  de  paleta,  dissenyats”,  “Ciment  comú  per  morters”,  “Calç  per  construcció”,  etc.  Nosaltres
seleccionarem “Morters industrials, per ram de paleta, prescrits”.
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Si fem clic al signe (+), es desplegarà un llistat amb la documentació necessària segons la proposta
de Control de Recepció. A més, ens indicarà si aquesta és de caràcter obligatori o voluntari. Color blau
per documentació obligatòria i color groc per documentació voluntària.

Un  cop  hem  marcat  tots  els  elements  dels  que  disposem  la  informació,  fem  clic  a  “Guardar”.
D'aquesta manera, haurem finalitzat el procés de Control de Recepció per a “Envans de maó”.

4.3.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.3.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.3.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.3.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

La impressió de documents és la part que posa fi al nostre Control de Recepció. D'aquesta manera,
podem tenir un informe que ens indiqui quin control hem fet i en que ha consistit aquest.

En la nostre aplicació, la impressió de documents consisteix, en primer lloc, en la creació d'un arxiu
en  format  PDF  que  podem  consultar  en  la  mateix  dispositiu.  Paral·lelament  a  la  visualització
d'aquest arxiu PDF, ens envia de forma automàtica el mateix arxiu al nostre email (direcció que hem
introduït  al  registre).  Això  es  degut  a  que  els  dispositius  no  tenen  connexió  directa  amb  una
impressora, per tant, no té cap utilitat tenir un document en format PDF si no podem utilitzar-ho.
D'aquesta manera, ens assegurem la disponibilitat d'aquest informe a qualsevol ordinador i podem
descarregar o reenviar aquest.

Per imprimir un document, dins de la pantalla principal del nostre projecte (Fig. 15), hem de fer clic a
l'opció “Imprimir documents”. La pàgina que trobarem a continuació, veurem un altre cop els tres
controls disponibles que tenim. En el  nostre cas,  continuant  amb el mateix  exemple,  fem clic  a
“Control de Recepció”.
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Un missatge d'alerta ens informarà de que hem d'estar atents al nostre email, on s'enviarà de forma
automàtica un missatge per part de l'aplicació (Fig. 20).  

A continuació, trobarem una llista amb els processos disponibles a “Control de Recepció”. Aquests
processos son els que hem seleccionat prèviament. En el nostre cas, fem clic a “Envans de maó”.

La pantalla següent,  correspondrà amb la  visualització de l'arxiu  PDF que s'ha  generat,  amb els
elements que havíem marcat dins del control de recepció. En el nostre cas, “Materials d'unió” i “Maó
ceràmic”.
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En últim lloc, el que podem fer és revisar el nostre correu (Fig. 22), on efectivament, disposem d'un
nou  missatge  enviat  per  iQualit.com  indicant-nos  el  tipus  de  control  que  hem  fet  i  per  quin
subsistema constructiu: “Control de Recepció per Envans de maó”.

Figura 22. Imatge de la bustia de correu amb el “Control de Recepció” adjunt

On trobem de forma adjunta l'arxiu que s'ha generat per l'aplicació i podem descarregar (Fig. 23).

Figura 23. Imatge del arxiu PDF descarregat al nostre ordinador amb el Control de Recepció
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4.4  Control d'Execució 

4.4.1. – AFEGIR PROCESSOS4.4.1. – AFEGIR PROCESSOS4.4.1. – AFEGIR PROCESSOS4.4.1. – AFEGIR PROCESSOS

En el moment de fer el Control d'Execució, la forma d'afegir processos és exactament igual que el
Control de Recepció. En aquest cas, en comptes d'escollir “Envans de maó”, escollirem “Teulada de
Teules”.

4.4.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.4.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.4.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.4.2. – FORMACIÓ DE LOTS

Si entrem dins del “Control d'Execució” corresponent a “Teulada de Teules”, la primera imatge que
trobarem serà la formació de lots (Fig. 24).

Per  fer  aquest  exemple,  introduirem  el  valor  de  “600”,  referint-nos  als  m2 corresponents  a  la
superfície de la nostre coberta. Amb aquest valor, l'aplicació calcularà de forma automàtica els lots
totals que s'hauran de crear en el moment de fer el control. 

Si fem clic a “Calcular”, veurem a la pàgina següent com s'han creat un total de 2 lots. Per fer els
càlculs s'han tingut en compte els paràmetres de formació de lots corresponents a la proposta del
CAATEEB.

Evidentment aquest valor correspon a una proposta i no és obligatori, per tant, si el tècnic considera
que 2 lots no son suficients per la superfície de 600m2 i vol tenir més lots per la seva coberta, sempre
podrà escriure un valor més gran (per exemple, escriure 1000m2) i “obligar” a l'aplicació a la formació
d'un més lots.
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4.4.3. – CONTROL D'EXECUCIÓ4.4.3. – CONTROL D'EXECUCIÓ4.4.3. – CONTROL D'EXECUCIÓ4.4.3. – CONTROL D'EXECUCIÓ

Aquest  cop,  en  comptes  de  tenir  els  elements  que  composen  el  subsistema  constructiu,  s'ens
indicarà les unitats de control amb les que aquest compta. Si volem més informació, podem fer clic
sobre a cadascun, on se'ns desplegarà un menú indicant-nos el tipus de control que haurem de fer i
la possibilitat de marcar que ja hem fet aquest control (Fig. 25).

Cada cop que marquem que un control s'ha fet, el color d'aquest canviarà de fons vermell a fons
verd, enregistrant a més la data del dia que es va marcar.

Altre  de  les  opcions  que  disposa  aquesta  pàgina,  es  la  possibilitat  de  marcar  el  lot  sencer  si
marquem la  casella  existent  junt  a  Lot  1  o Lot  2,  o  marcar  tots  els  controls  de tots  els  lots  si
marquem la casella superior, junt a “Teulades de Teules”.

A  més,  en  alguns  processos,  podem  incrementar  la  informació  bàsica  corresponent  al  control
d'execució. Només cal que fem clic al botó de (+) i es desplegarà un altre menú amb informació
corresponent al Plec de Condicions genèric de l'ITeC. 

Aquesta informació és molt útil precisament a peu d'obra (aquest era un dels motius que ens va fer
decantar-nos  per  aquest  format  d'aplicació),  ja  que  el  tècnic  obté  informació  precisa  sobre  les
especificacions  que  ens  indica  el  Plec  de  Condicions  sobre  les  condicions  en  les  que  s'haurà
d'executar cada unitat d'obra.
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En el nostre exemple, si despleguem e el menú corresponent a “Condicions prèvies”, veurem com
apareix aquesta informació (Fig. 26).

4.4.4. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.4.4. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.4.4. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.4.4. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

Novament, la impressió d'informes funciona de la mateixa manera que al “Control de Recepció”. La
diferencia en aquest cas és l'aparença d'aquest.

Si descarreguem l'arxiu PDF corresponent al control d'execució de “Teulades de Teules”, veiem com
s'han indicat els lots totals i les unitats de control que s'han marcat com fetes. En cas de que alguna
no estigui feta no s'imprimirà (no té sentit que surti una unitat de control que no hem controlat).

Nosaltres, si suposem que hem fet tots els controls de tots els lots, l'aparença serà semblant a (Fig.
27):

Figura 27. Vista de l'arxiu PDF descarregat, corresponent al Control d'Execució

La pàgina següent, mostra l'aspecte d'aquest informe generat per l'aplicació un cop imprès.
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4.5.  Control d'Unitat Acabada 

4.5.1. – AFEGIR PROCESSOS4.5.1. – AFEGIR PROCESSOS4.5.1. – AFEGIR PROCESSOS4.5.1. – AFEGIR PROCESSOS

De  la  mateixa  manera  que per  control  de  recepció  i  per  a  control  d'execució,  per  fer  el  control
d'unitat acabada, només hem de fer clic a “Control d'Unitat Acabada” dins del nostre projecte i afegir
els processos que nosaltres vulguem de la llista.

Per continuar aquest exemple, nosaltres seleccionarem “Instal·lació elèctrica”.

4.5.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.5.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.5.2. – FORMACIÓ DE LOTS4.5.2. – FORMACIÓ DE LOTS

Si  dintre  de  la  llista  de  controls  a  realitzar  en  “Control  d'Unitat  Finalitzada”,  accedim  a  “Instal.
Elèctrica”, el primer que trobarem serà la formació de lots.

En aquest exemple, a diferencia que al control d'execució de “Teulada de Teules”, la formació de lots
per “Instal·lació elèctrica” no depèn dels m2,  sinó que en tindrà en compte 2 paràmetres: “Xarxes
comuns” i “Xarxes privades” (Fig. 28).

Aquesta és una altre particularitat de l'aplicació, la seva adaptabilitat en el moment de la formació
de lots. De la mateixa manera que hem vist m2 i xarxes, també existeixen paràmetres com plantes,
habitatges, etc. visibles en altres tipus de subsistemes.

Per continuar aquest  exemple,  dins de “Xarxes comuns” introduïm el valor de 1 i  en en “Xarxes
privades”, suposarem que tenim 3.
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Un cop s'han format els lots, veim com existeixen 4 lots: 1 destinat  a les “Xarxes comuns” i 3 més
que fan referencia a les “Xarxes privades”. Novament, el tècnic és el responsable de valorar quants
lots li interessen i ha de ser conscient de que aquest valor pot adaptar-se o no a les seves necessitats.

De  la  mateixa  manera  que  en  els  controls  anteriors,  aquesta  vegada  l'aplicació  ens  informa
directament en que consisteix el control de cadascun dels lots que s'han generat. Per facilitat la seva
visualització, el fons verd representa controls fets i el fons vermell, controls sense fer (Fig. 29).

4.5.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.5.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.5.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS4.5.3. – IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

Per últim, la impressió de documents de control d'unitat acabada, continua amb el funcionament
habitual  del  sistema.  Per  imprimir  un  document,  naveguem  fins  a  “Imprimir  documents” i,  a
continuació, seleccionem “Control d'Unitat Acabada”.

De la mateixa manera que al control d'execució, si descarreguem l'arxiu PDF corresponent al control
d'unitat acabada, veiem com s'han indicat els lots totals i les unitats de control que s'han marcat
com fetes.
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5. CONCLUSIONS (English)

nce is finished the application's development, the efficiency of the tool and the fulfillment of
our initial goals has been proved. Obviously, after seeing the application's extense, the DEO's

task  can  be  more  focused  on  the  construction  of  the  building  than  the  work  related  with
management  and  organization  of  quality's  control.  Therefore,  indirectly,  this  application  also
participates in the improvement of quality's construction. 

O

By the way, it  can be affirmed that has been developed a useful product for the technician and,
moreover, in accordance with new technologies. In the same way than the application searched an
improvement during work, it also diligents the opportunity to involve an element so basic in ours
day by day like the last generation phones, extremely useful but unknowns for the big part of the
users. With this choice, moreover, we have helped to the modernization of the DEO's figure, passing
being an up-to-date and adapted image with new technologies. 

One  of  the  most  important  details  of  the  application  is  the  simplicity.  In  other  words,  the
functioning of it could be describe like “very simple” and it requires just a few clicks to achieve our
goal. This facility of management gives to the user all the control and the possibility to be capable of
watching all the application's extension. 

Finally, it's also important to remark the application's versatility. The application's structure started
from a very pre-defined conditions, but small variations can bring it, for example, the possibility to
the manage or organization of workteams and planning the creation of applications related with
this,  like  the  maintenance  of  buildings,  for  example.  Therefore,  it  opens  the  field  for  future
applications related with the current construction. 
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