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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   Sí X No 
   

 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 

RESUM (màxim 50 línies) 

 
 

 

 

Amb aquest projecte es pretén crear un portal especialitzat en un tipus concret de turisme 

rural. Turisllat vol ser un lloc web dedicat a les cases aïllades de Catalunya. 

 

L’aplicació oferirà als usuaris la possibilitat de veure la informació de les cases, fer 

reserves, fer comentaris i suggeriments sobre les estades  i registrar establiments.   

 

Una de les prioritats del lloc web serà presentar una interfície clara e intuïtiva, on els usuaris 

es sentin agust i trobin ràpidament allò que busquen.  

 

Un altre objectiu de l’aplicació serà la fluïdesa de funcionament. El portal destacarà per un 

disseny senzill i pràctic que oferirà a l’usuari allò que necessiti sense recarregar l’aplicació 

amb elements innecessaris, que alenteixen el seu ús.  

  

En el desenvolupament de l’aplicació es seguiran els estàndards dictats per el W3C, amb 

això s’aconseguirà una major compatibilitat amb els navegadors. El portal es podrà 

visualitzar correctament en els navegadors més utilitzats.   

 

Les eines i llenguatges que s’utilitzaran per a desenvolupar el projecte són XHTML, CSS,  

PHP, MySQL, Apache, phpMyAdmin i Dreamweaver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau (màxim 10):  

XHTML CSS  PHP MySQL 

Dreamweaver  Turisme rural Reserva Aïllat 

Masoveria  Masia   

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments al professor Jordi Daudé per la seva ajuda i suport durant el 

desenvolupament del projecte. També vull agrair a la meva parella 

Sònia el fet d’estar al meu costat animant-me en tot moment.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

Sumari 

 

 

En el sumari es descriuen els annexos presentats en aquest projecte. 

 

Annexos 

 

Annex I: Pressupost. 

 

En aquest annex es fa un estudi econòmic sobre els costos que hi ha hagut en el desenvolupament del 

projecte. 

 

 

Annex II: Instal·lació 

 

El annex d’instal·lació descriu els passos a seguir per fer funcionar el lloc web Turisllat amb els 

programes i arxius continguts en l’annex III. 

 

 

Annex III: Programa 

 

El annex III és un arxiu que conté els programes i arxius necessaris per fer funcionar el web Turisllat en 

mode local, gracies a WampServer, que instal·la PHP, Apache i MySQL. En l’annex també s’inclouen 

FileZilla Server i Fake Sendmail.  
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1.Introducció 

 

 

El projecte de fi de carrera serveix per complimentar els coneixements adquirits durant els estudis 

universitaris amb l’experiència de desenvolupar un projecte real. Això aporta a l’estudiant la possibilitat 

d’ampliar coneixements en el camp de la informàtica que més li interessi. 

 

En aquest cas, el projecte de fi de carrera esta enfocat cap al sector de les aplicacions web, un sector en 

constant expansió i amb molta sortida en el món laboral.  

 

El tema del projecte, turisme rural en establiments aïllats, és fruit del propi interès per aquest tipus de 

turisme.  

 

1.1.Objectius 

 

Al finalitzar aquest projecte s’han d’haver assolit una sèrie d’objectius: 

 Objectius de l’aplicació  

o Funcionalitats: l’aplicació ha de permetre als usuaris registrar-se, donar-se de baixa, 

accedir al sistema, modificar les seves dades, veure informació de les cases, fer 

comentaris, posar-se en contacte amb l’administrador del web, fer reserves, registrar 

cases i modificar-ne les dades. 

o Interfície: la interfície ha de ser agradable i fàcil d’utilitzar per a qualsevol usuari. 

o Fluïdesa: l’aplicació s’ha d’executar de forma fluida, evitant temps d’espera 

innecessaris.  

o Compatibilitat: l’aplicació ha de ser compatible amb els exploradors més utilitzats. 

 Objectius personals 

o Coneixements: al finalitzar el projecte s’han d’haver ampliat els coneixements sobre els 

llenguatges i les eines utilitzades en el projecte.     

   

1.2.Justificació 

 

El tema del projecte va néixer d’una idea que vam tindre la meva parella i jo quan fèiem turisme rural en 

masies i masoveries. Alguns propietaris ens comentaven que en la majoria de webs de turisme rural 

apareixien tot tipus d’establiments i que no s’explicava clarament la diferència entre les modalitats. 

També es queixaven de que algunes pàgines incloguessin allotjaments sense llicencia.   

  

La nostra experiència era que resultava difícil localitzar masies o masoveries entre la massificació 

d’establiments anunciats, a més no existia cap pàgina dedicada a aquestes modalitats. En aquell moment 

vam pensar que seria interessant que hi hagués un lloc web especialitzat en cases rurals aïllades i que 

només admetés allotjaments legalitzats.  
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Aquella idea i el interès per ampliar coneixements en llenguatges i eines de programació web, són  el que 

m’ha dut a desenvolupar aquest projecte.  

 

1.3.Planificació temporal 

 

En aquest apartat es descriu la planificació temporal del projecte. Aquesta esta basada en la programació 

temporal presentada en la proposta, que es pot veure en la taula 1. El desenvolupament del projecte 

avarca l’anàlisi de requeriments, la especificació, el disseny i la implementació. En aquesta taula no es va 

reflectir l’estudi e introducció del projecte, que ja s’havia realitzat quan es va fer la proposta.  

 

 
Taula 1. Desglossament hores 

 

Estudi de tecnologies 20 hores 

Aprenentatge de tecnologies  110 hores 

Desenvolupament del projecte 380 hores 

Documentació 60 hores 

 

 

El projecte s’ha dividit en 8 fases:  

 Estudi e introducció del projecte: plantejament de la idea, definició del projecte, estudi de 

normatives de turisme rural i estudi de mercat.  

 Estudi de les tecnologies: comparació i selecció de les eines i llenguatges a utilitzar.  

 Aprenentatge de les tecnologies: aprenentatge dels llenguatges i les eines escollides. 

 Anàlisis de requeriments: captura dels requeriments funcionals i no funcionals de l’aplicació. 

 Especificació: creació del model conceptual, del model lògic i dels diagrames i especificacions 

dels casos d’us.   

 Disseny: creació del diagrama de classes, disseny de la base de dades i disseny de la interfície. 

 Implementació/Proves: desenvolupament del codi de l’aplicació i realització de proves. 

 Documentació: documentació del projecte.  

En la taula 2 apareixen les 8 fases del projecte, amb la data d’inici, la data de fi i la duració de cada una 

d’elles en dies i hores.  Amb aquestes dades s’ha elaborat el diagrama de Gantt de la figura 1, en el que 

es pot veure l’evolució temporal de cada una de les parts del projecte. 

 

Es calcula que la duració total del projecte serà de 104 dies o 618 hores. Si dividim els 104 dies per les 

618 hores ens dona una mitja de quasi 6 hores de feina diàries (5,94).   
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Taula 2. Planificació temporal del projecte  

 

Activitats Data inici Data fi Duració (dies) Duració (hores) 

Estudi e introducció del projecte 07/10/2011 14/10/2011 8 48 

Estudi de les tecnologies 15/10/2011 18/10/2011 4 20 

Aprenentatge de les tecnologies 19/10/2011 06/11/2011 19 110 

Anàlisis de requeriments 07/11/2011 16/11/2011 10 60 

Especificació 17/11/2011 26/11/2011 10 60 

Disseny 27/11/2011 06/12/2011 10 60 

Implementació/Proves 07/12/2011 08/01/2012 33 200 

Documentació 09/01/2012 18/01/2012 10 60 

Total 07/10/2011 18/01/2012 104 618 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt del projecte 
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2.Descripció del projecte 

 

 

En aquest capítol es fa una descripció del projecte, dels conceptes que engloba i de les seves 

funcionalitats.  

 

2.1.Introducció   

 

Les masies i masoveries es troben allunyades dels nuclis de població, estan aïllades en paratges naturals 

plens d’encant, on un s’oblida de tot i gaudeix de la tranquil·litat i de la natura. És un estil de turisme 

diferent, on es poden realitzar activitats relacionades amb l’agricultura o la ramaderia.  

 

Turisllat vol ser un portal especialitzat en els establiments de turisme rural aïllats de Catalunya. 

L’aplicació oferirà als seus usuaris informació sobre masies i masoveries, la possibilitat de fer reserves i 

l’opció de valorar les seves estades. Actualment no hi ha cap portal dedicat a aquestes modalitats.  

  

2.2.Usuaris 

 

Dins l’aplicació es poden diferenciar dos grups d’usuaris, els usuaris anònims i els usuaris registrats. 

Quan un usuari anònim es vol registrar en l’aplicació ha d’omplir un formulari amb les seves dades. 

Utilitzant el seu e-mail i una contrasenya, l’usuari es pot identificar per accedir a més funcionalitats.   

 

2.2.1.Usuaris anònims 

Els usuaris anònims són aquells que accedeixin a l’aplicació sense registrar-se. Només poden utilitzar les 

funcions més bàsiques, com buscar establiments i visualitzar-ne la informació. També poden registrar-se 

per poder accedir a més funcions.   

 

2.2.2.Usuaris registrats  

Són aquells que disposen d’un e-mail i una contrasenya per identificar-se. Hi ha tres tipus d’usuaris 

registrats, els clients, els propietaris i l’administrador. Un usuari anònim només es pot registrar com a 

client o propietari.  

 

Administrador 

L’administrador és l’usuari que gestiona i realitza el manteniment del sistema.  

 

Clients 

Els clients accedeixen a l’aplicació per trobar establiments que visitar. Poden buscar establiments, 

veure’n la informació, fer reserves i valoracions. També poden modificar les seves dades d’usuari.  

 

Propietaris 

Són els usuaris que posseeixen una masia o masoveria. Poden registrar o donar de baixa els seus 

establiments, modificar-ne les dades i gestionar les reserves. També poden modificar les seves dades 

d’usuari, buscar establiments i veure’n la informació.  
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2.2.3.Registre d’usuaris  

Quan un usuari anònim es vol registrar ha d’omplir un formulari, a continuació podem veure les dades 

que s’hi requereixen. 

 

Formulari de registre d’usuari  

 Nom 

 Cognoms 

 correu electrònic  

 telèfon  

 país 

 província 

 població 

 direcció 

 codi postal 

 rol: usuari o propietari.  

 

Quan l’usuari omple el formulari, l’aplicació envia al seu e-mail la contrasenya que aquest haurà 

d’utilitzar per identificar-se. D’aquesta manera s’assegura que les direccions de coreu electròniques dels 

usuaris que s’identifiquin siguin reals. L’usuari podrà canviar la contrasenya assignada des de l’opció de 

modificar dades d’usuari. 

 

La direcció de correu electrònic es la dada que utilitza l’aplicació per distingir els usuaris, per tant no pot 

estar repetit dins el sistema. 

 

2.2.4.Identificació d’usuari  

Un usuari registrat ha de identificar-se per a que l’aplicació el reconegui i pugui utilitzar les funcions 

corresponents al seu rol. En el procés de identificació es demana l’e-mail i la contrasenya. 

 

2.3.Establiments 

 

En l’aplicació només s’admeten dues modalitats d’establiment, la masia i la masoveria. Podem trobar una 

descripció d’aquestes modalitats en l’apartat l’apèndix B.  

 

Els establiments s’identifiquen pel seu número de registre, que és únic. Aquest número es dona  als 

establiments rurals inscrits en el Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Per més 

informació sobre el número de registre veure l’apèndix B.   

 

2.3.1.Registre d’establiments  

Els propietaris poden registrar establiments que corresponguin a les modalitats de masia o masoveria. Per 

poder registrar-los han d’omplir un formulari.   
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Formulari de registre d’establiment   

 numero de registre 

 tipus (masia o masoveria) 

 nom de l’establiment 

 província 

 població 

 direcció  

 telèfon 

 URL de la pàgina de l’establiment (si en té) 

 serveis 

 capacitat 

 descripció de l’establiment  

 activitats de la casa 

 preus  

 com arribar 

 coordenades  GPS 

 

2.4.Funcionalitats 

 

A continuació es descriuen les funcions principals que tindrà l’aplicació. 

 Registrar i donar de baixa usuaris 

 Registrar i donar de baixa establiments  

 Modificar dades d’usuaris  

 Modificar dades d’establiments 

 Enviar  i eliminar fotografies 

 Buscar establiments 

 Visualitzar informació d’establiments 

 Fer valoracions i eliminar-les  

 Fer reserves 

   

2.4.1.Registrar i donar de baixa usuaris 

L’aplicació permetrà que es registrin i es donin de baixa usuaris.  

 

Registre d’usuaris 

Un usuari anònim es podrà registrar en l’aplicació omplint un formulari. L’usuari es podrà registrar com 

a client, o propietari. 

 

 Baixa d’usuaris 

Qualsevol usuari registrat es podrà donar de baixa de l’aplicació. Aquesta marcarà l’usuari com a donat 

de baixa, però no eliminarà les seves dades. Si l’usuari donat de baixa és un propietari també es donaran 

de baixa els seus establiments.  
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2.4.2.Registrar i donar de baixa establiments 

L’aplicació permetrà que es registrin i es donin de baixa establiments.  

 

Registre d’establiments 

Un propietari podrà registrar un establiment en l’aplicació omplint un formulari amb les dades d’aquest. 

L’establiment es registrarà com a masia o masoveria. 

 

Baixa d’establiments 

Qualsevol propietari podrà donar de baixa els seus establiments. L’aplicació marcarà l’allotjament com a 

donat de baixa, però no eliminarà les seves dades.  

 

2.4.3.Modificar dades d’usuaris 

L’aplicació permetrà que els usuaris registrats modifiquin les seves dades. L’única dada que no es podrà 

canviar serà l’e-mail, que identificarà els usuaris.  

 

2.4.4.Modificar dades d’establiments 

L’aplicació permetrà que els propietaris modifiquin les dades dels seus establiments. L’única dada que 

no es podrà canviar serà el numero de registre, que identificarà els allotjaments.   

 

2.4.5.Enviar i eliminar fotografies  

L’aplicació permetrà als propietaris enviar fins a sis fotografies per a cada establiment. Els propietaris 

podrà eliminar fotografies per poder-ne enviar de noves. 

 

2.4.6.Buscar establiments 

L’aplicació permetrà que els usuaris busquin establiments utilitzant el cercador amb els filtres de 

província o modalitat. També podran buscar establiments en els apartats de masia i masoveria, on 

apareixeran totes les cases de la modalitat ordenades per províncies. 

 

2.4.7.Visualitzar informació d’establiments 

L’aplicació permetrà que els usuaris visualitzin la informació dels establiments. Es mostraran les dades, 

fotografies i comentaris d’aquests. Els usuaris registrats tindran accés a més informació, com el telèfon, 

l’e-mail o la direcció web de l’establiment. Un propietari també veurà les reserves pendents de la seva 

casa. 

 

2.4.8.Fer valoracions i eliminar-les 

L’aplicació permetrà que els clients facin valoracions dels establiments. Un client només podrà tindre 

una valoració per cada allotjament. Una valoració constarà de puntuació numèrica de 0 a 10, un 

comentari i suggeriments sobre que fer durant l’estada. Els clients podran eliminar una valoració per 

poder-ne fer una de nova en aquell establiment. 

 

2.4.9.Fer reserves 

L’aplicació permetrà que es facin peticions de reserva. 
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Petició de reserva 

Els clients podran fer peticions de reserves en qualsevol establiment. Quan es faci una petició de reserva 

l’aplicació enviarà un e-mail al propietari amb les dades del client i de la reserva. El propietari serà 

l’encarregat de verificar la reserva via e-mail o telèfon.   

 

2.5.Compatibilitat de l’aplicació 

 

L’aplicació es desenvoluparà prioritzant la compatibilitat amb els navegadors més utilitzats. Per 

aconseguir això es seguiran els estendards del W3C i només s’utilitzarà PHP, XHTML i CSS.   

 

Al crear tota la pàgina en el servidor, ens assegurem que tots els usuaris rebin el mateix document 

XHTML. 

 

2.6.Funcionament de l’empresa 

 

En el projecte no s’entra en detalls en la part econòmica de Turisllat com a empresa, ja que l’objectiu 

d’aquest és el desenvolupament de l’aplicació. 

 

Turisllat com a empresa rebrà ingressos per part dels propietaris que vulguin enunciar els seus 

establiments en el portal. Aquests pagaran una quota anual pel servei de publicitat de Turisllat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

3.Estudi de mercat 

 

 

Actualment hi ha moltes pàgines dedicades a turisme rural, però no n’hi ha cap especialitzada en 

establiments de turisme rural aïllats. La majoria de webs tracten totes les modalitats d’allotjaments o es 

centren en un grup.   

 

Per saber en quin estat es troba el mercat i conèixer la possible competència, s’ha fet un estudi de varis 

portals que tenen un contingut similar al del projecte. En aquest capítol es poden veure tres dels portals 

analitzats. 

   

3.1.Masiesdelpenedes 

 

El lloc web www.masiesdelpenedes.com pertany a l’Associació de Residències Cases de Pagès a l’Alt 

Penedès. Com indica el nom de l’associació, el web es dedica als establiments de turisme rural que es 

corresponen amb el grup de casa de pagès, més concretament als situats a l’Alt Penedès. Per més 

informació sobre cases de pagès veure l’apèndix B. 

 

 
Figura 2. Web Masiesdelpenedes  
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3.1.1.Disseny 

El disseny del lloc és clar i senzill, té un menú a la part esquerra i en el centre les fotografies dels 

establiments amb un petit text descriptiu sota. L’usuari pot trobar el que busca ràpidament, ja que totes 

les cases apareixen en la pàgina principal.  

 

Si seleccionem un establiment es carrega una pàgina amb la informació, 5 fotografies, un formulari per 

fer reserves i en alguns casos un calendari de disponibilitat. La presentació es senzilla, però el tipus de 

lletra i el seu format no fan còmode la lectura de les dades.  

 

3.1.2.Funcionalitats 

 

Cercador 

No disposa de cercador, però donat que només hi ha 38 cases i tenint en compte que totes apareixen en la 

portada, no és necessari. L’únic inconvenient, és que per saber la població on estan els allotjaments, em 

d’anar clicant en cada un d’ells  

 

Planell 

No disposa de cap plànol per indicar la situació de les cases, només té un planell per indicar la situació 

de l’Alt Penedès.   

 

Reserves 

Disposa d’un formulari per fer reserves en cada establiment. En alguns casos també mostra un calendari 

de disponibilitat. 

 

3.1.3.Normativa 

 

Nomenclatura 

Un aspecte estrany tractant-se d’una associació, és el fet de que la nomenclatura que utilitzen pels 

establiments no és correcte. Fan servir el tipus allotjament rural independent que és anterior al decret 

313/2006, que especifica les noves nomenclatures dels establiments de turisme rural. L’allotjament rural 

independent es correspon a la masoveria, si esta fora de nucli de població, o a la casa de poble 

independent, si esta dins el nucli de població 

 

Llicencia 

En cap apartat fan referència al número de registre dels establiments ni comenten que estiguin autoritzats 

pel Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El fet de que es tracti d’una associació fa 

pensar que tots els establiments disposen de llicencia, però es un aspecte que queda sense verificar.   

 

3.2.Agroturisme 

 

El lloc web www.agroturisme.org pertany a la Unió de Pagesos de Catalunya. Esta especialitzat en 

establiments d’agroturisme de Catalunya, també anomenats cases de pagès, encara que també disposa 

d’allotjaments rurals. En les cases de pagès el propietari ha d’obtenir rendes agràries, ramaderes o 

forestals, mentre que en els allotjaments rurals no és obligatori.     
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3.2.1.Disseny 

El disseny del lloc és clar i agradable. Té un menú horitzontal en el centre, unes fotografies que 

s’intercanvien en la part superior, un planell de localització d’establiments en la part inferior dreta i un 

text explicatiu de les modalitats d’establiments de turisme rural.  

 

Quan seleccionem un establiment es carrega una pàgina amb la informació, fotografies i un botó per 

contactar amb la casa. La presentació es clara i agradable, i es localitza ràpidament tota la informació.  

 

 

Figura 3. Web Agroturisme  

 

 

 

 

3.2.2.Funcionalitats 

 

Cercador 

Disposa d’un cercador molt complert, en el que es poden indicar totes les característiques que volem en 

l’establiment. També ofereix la possibilitat de cercar els establiments a través del planell de comarques.  
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Planell 

Ens ofereix un planell de comarques per cercar els establiments, i un cop seleccionada la comarca, ens 

mostra un plànol de Google Maps amb la localització dels allotjaments. 

 

Reserves 

El portal ofereix la possibilitat de posar en contacte l’usuari amb les cases que compleixin els requisits 

que aquest especifiqui. Són els propietaris de les cases contactades els que han de contestar l’usuari per 

realitzar la reserva.  

 

Visites virtuals 

En algunes cases s’ofereix l’opció de fer una visita virtual, mostrant l’entorn i l’interior d’aquesta. El 

funcionament és correcte i les imatges són de qualitat, tot i això els controls podrien ser millors.  

 

3.2.3.Normativa 

 

Nomenclatura 

La nomenclatura que s’utilitza és correcte, a més hi ha una petita explicació de les modalitats 

d’establiments que ofereixen. 

 

Llicencia 

En la pàgina d’inici es comenta que les cases que apareixen estan autoritzades pel departament de 

turisme de la Generalitat. A més, en l’opció de contactar amb la casa, apareix el número de registre de 

l’establiment.    

  

3.3.Toprural 

 

El lloc www.toprural.com és un dels portals de turisme rural més populars. Es dedica a totes les 

modalitats d’allotjaments que hi ha. Actualment disposa de quasi 48000 establiments per tota Europa. 

Ofereix als propietaris dels establiments varies modalitats de publicació, segons es destaquin més o 

menys els seus allotjaments.  

 

3.3.1.Disseny 

El disseny és una mica confós, ja que hi ha masses coses diferents en la pàgina principal. Un punt 

encertat és la situació dels cercadors en el centre de la pàgina. Disposa d’un menú poc clar en la part 

inferior. En la part dreta mostra les fotografies i una breu descripció dels establiments recomanats i en la 

part inferior els últims comentaris i fotografies enviades pels usuaris. 

 

Quan seleccionem un establiment es carrega una pàgina amb la informació, fotografies, vídeos i 

comentaris dels usuaris. També hi ha un formulari per fer una petició de reserva. La presentació és 

senzilla però la informació esta ben organitzada. Disposa de pestanyes per accedir a la informació que 

ens interessi de l’establiment. 
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3.3.2.Funcionalitats 

 

Cercador 

El portal té un cercador en el que s’ha d’indicar el nom de l’establiment o la seva ubicació, i si és lloguer 

complet o per habitacions. També es poden cercar els establiments a través d’un planell.  

 

Planell 

Disposa d’un planell per cercar els establiments, primer d’Europa i desprès del país que seleccionem. 

També mostra en la pàgina de cada establiment, un plànol de Google Maps amb la localització d’aquests. 

 

Reserves 

El portal ofereix en les pàgines de informació dels establiments un formulari de reserva que s’envia al 

propietari de l’establiment. El propietari  ha de contestar a l’usuari per confirmar o denegar la reserva.  

 

Comentaris 

El web permet als usuaris enviar la seva opinió dels establiments. La opinió consta d’un comentari i de la 

puntuació de l’establiment segons sis categories, neteja, tracte del propietari, entorn, equipament, relació 

qualitat/preu i qualitat del somni. Les opinions són visibles per a tots els usuaris.  

 

Fotografies 

El portal permet als usuaris enviar fotografies de les seves estades en els establiments. Les fotografies 

són visibles per a tots els usuaris.  

 

 

Figura 4. Web Toprural  
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3.3.3.Normativa 

 

Nomenclatura 

S’utilitza una nomenclatura popular pels establiments que no concorda amb l’oficial. 

 

Llicencia 

En la pàgina de informació dels establiments, juntament amb la resta de dades, alguns establiments 

mostren el seu número de registre i d’altres només diuen que estan registrats en la web oficial de turisme. 

Aquest fet no ens assegura que els últims estiguin realment registrats.     

 

3.4.Turisllat 

 

En aquesta secció analitzem el lloc web de Turisllat. Esta especialitzat en establiments aïllats a 

Catalunya. Aquests es divideixen en dues modalitats, masies i masoveries.      

 

3.4.1.Disseny 

El disseny del lloc és clar, senzill i pràctic. Té un menú horitzontal en la part superior, un cercador 

d’establiments en el centre i un text explicatiu sobre el web.    

 

Quan seleccionem un establiment es carrega una pàgina amb la informació d’aquest, les fotografies i els 

comentaris.  

 

3.4.2.Funcionalitats 

 

Cercador 

Disposa d’un cercador en el que es pot indicar la modalitat de la casa i la província. També disposa de 

dues pestanyes en el menú principal que porten a totes les masies i masoveries ordenades per províncies.  

 

Planell 

Dins la informació de cada establiment apareix un plànol de Google Maps amb la localització del 

allotjament. 

 

Reserves 

El portal ofereix la possibilitat de fer reserves. L’aplicació envia un e-mail al propietari de l’establiment 

seleccionat amb les dades de la reserva i del usuari. El propietari s’ha de posar contacte amb l’usuari per 

verificar la reserva.  

 

Comentaris 

El web permet als usuaris enviar la seva opinió dels establiments. La opinió consta de comentari, 

suggeriment i puntuació de 1 a 10. Les opinions són visibles per a tots els usuaris.  
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Figura 5. Web Turisllat  

 

 
 

 

3.4.2.Funcionalitats 

 

Cercador 

Disposa d’un cercador en el que es pot indicar la modalitat de la casa i la província. També disposa de 

dues pestanyes en el menú principal que porten a totes les masies i masoveries ordenades per províncies.  

 

Planell 

Dins la informació de cada establiment apareix un plànol de Google Maps amb la localització del 

allotjament. 

 

Reserves 

El portal ofereix la possibilitat de fer peticions de reserva. L’aplicació envia un e-mail al propietari de 

l’establiment seleccionat amb les dades de la reserva i de l’usuari. El propietari s’ha de posar contacte 

amb l’usuari per verificar la reserva.  
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Comentaris 

El web permet als usuaris enviar la seva opinió dels establiments. La opinió consta de comentari, 

suggeriment i puntuació de 1 a 10. Les opinions són visibles per a tots els usuaris.  

 

3.4.3.Normativa 

 

Nomenclatura 

La nomenclatura que s’utilitza és la vigent, a més té una explicació de les modalitats d’establiments de 

turisme rural. 

 

Llicencia 

En la pàgina d’inici es comenta que les cases que apareixen estan autoritzades pel departament de 

turisme de la Generalitat. En la informació de les cases es pot veure el seu número de registre. 

  

3.5.Conclusió 

 

Amb els resultats de l’anàlisi s’ha realitzat una comparació entre els portals. Podem veure el resultat en 

la taula 3. 

 

Desprès de visitar varis portals de Internet, fer l’anàlisi i la comparació, es pot veure que Turisllat esta 

per sobre de la mitja en funcionalitats. També compleix les normes de nomenclatura i només accepta 

establiment registrats per la Generalitat, cosa que no fan tots els portals de turisme rural. A més, 

actualment no existeix cap web dedicada a masies i masoveries.  

 

 
Taula 3. Comparació de portals de turisme rural 

 

 Turisllat Masiesdelpenedes Agroturisme Toprural 

Disseny Clar, pràctic i agradable Clar i senzill  

Clar i agradable 

Estètica cuidada  

Confós  

Funcionalitats 

Cercador 

Planells 

Petició reserva 

Comentaris 

Petició reserva 

Calendari disponibilitat 

Cercador 

Planells 

Visites virtuals 

Cercador 

Planells 

Petició reserva 

Comentaris 

Enviament fotografies 

Normativa 

Nomenclatura correcte 

Establiments amb llicencia 

Nomenclatura errònia 

Nomenclatura correcte 

Establiments amb llicencia 

Nomenclatura errònia  
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4.Tecnologies 

 

 

S’ha realitzat un estudi d’alguns dels llenguatges i les eines que s’utilitzen en el desenvolupament web, 

per escollir les que es faran servir en el projecte. Aquestes tecnologies es divideixen en varies categories:  

 Llenguatges client 

o HTML 

o XHTML 

o CSS 

o Javascript 

 Llenguatges servidor 

o ASP.NET 

o JSP 

o PHP 

 Sistemes gestors de bases de dades 

o MySQL 

o PostgreSQL 

 Servidors web 

o APACHE 

o ISS  

 Editors web 

o Dreamweaver 

o KompoZer 

 Entorns de desenvolupament 

o Xampp 

o Wamp 

o Lamp 

 Administradors de SGBD 

o phpMyAdmin 

 Editor visual de BD 

o MySQL Workbench 

 Agent de transport de correus 

o Fake Sendmail 

 Client FTP 

o FileZilla server 

  

4.1.SGML i XML 

 

Abans de poder parlar sobre HTML i XHTML introduirem les tecnologies amb les que s’han definit 

aquests llenguatges, SGML i XML. 
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4.1.1.SGML 

SGML és l’acrònim de Standard Generalized Markup Language (Llenguatge d'Etiquetat Generalitzat 

Estàndard). SGML és un estàndard internacional que permet definir llenguatges per a donar format a 

documents.  

 

HTML és un llenguatge definit d’acord a SGML.  

 

 

Figura 6. Estructura SGML i XML 

 

 
 

 

4.1.2.XML 

XML és l’acrònim de eXtensible Mark-up Language (Llenguatge de Marcat Extensible). XML és un 

llenguatge de marcat derivat d’SGML, que elimina o simplifica les característiques més complexes 

d’aquest, però  que conserva gairebé tota la seva potència. És un llenguatge simple però estricte que 

s’utilitza per definir llenguatges. XML també s’utilitza per el intercanvi de informació entre diferents 

plataformes.  

 

XHTML és un llenguatge definit d’acord a XML. 

 

4.2.Llenguatges de programació web 

 

Els llenguatges de programació web es poden classificar segons on s’executen: en el servidor o en el 

client (navegador web).  

 

Quan un client fa una petició d’una pàgina web, el servidor executa el codi dels llenguatges del costat 

servidor que aquesta conté. Com a resultat es genera un document HTML/XHTML, que és la resposta a 

la petició. El servidor envia el document al navegador web, que executa el codi dels llenguatges de costat 

client i mostra el resultat en la pantalla.  

  

Els llenguatges del costat servidor apareixen per la necessitat de crear webs dinàmiques e interactives.  
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4.3.Llenguatges client 

 

4.3.1.HTML 

HTML és l’acrònim de Hyper Text Markup Language (Llenguatge de Marcat d'Hipertext). És un 

llenguatge de marcat que s’utilitza per descriure l’estructura de les pàgines web i que anteposa el 

contingut davant l’aspecte.  

 

 

Tot i que HTML consta de varis mètodes per definir l’aspecte del document, aquests tenen poca 

capacitat. Dins el codi HTML es pot inserir codi d’altres llenguatges per aportar dinamisme a la pàgina.   

 

HTML està format per un conjunt d’etiquetes que determinen de quina forma es representen els elements 

d’una pàgina web en el navegador. En la figura 7 podem veure algunes d’aquestes etiquetes.  

 

 

Figura 7. Etiquetes HTML 

 

 
 

 

Estructura d’un document HTML  

Un document HTML comença  amb una declaració de quina versió de HTML estem utilitzant. Desprès 

tenim el que serà el contenidor del document, que conté la capçalera i el cós. En la taula 4 podem veure 

les etiquetes que delimiten cada part de l’estructura del document. 

 

 
Taula 4. Estructura d’un document HTML  

 

Estructura  Etiqueta obertura Etiqueta tancament Contingut 

Declaració versió <!Doctype > 
Declaració de la versió de 

HTML que utilitzem 

Contenidor <html> </html> Conté la capçalera i el cos 

Capçalera <head> </head> 
Informació de identificació i 

control 

Cós <body> </body> El que es veu en el navegador 

 

 

En la figura 8 tenim un exemple de com esta estructurat un document HTML.  
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Figura 8. Document HTML 

 

 
 

 

L’última versió de HTML acceptada com a estàndard és la 4.01, ja que l’HTML5 es troba en mode 

experimental (encara no és un estàndard). 

 

4.3.2.XHTML 

XHTML és l’acrònim de eXtensible Hyper Text Markup Language (Llenguatge de Marcat d'Hipertext 

Extensible). És una variant de HTML, però té la sintaxis de XML i en compleix les especificacions més 

estrictes. XHTML pot treballar conjuntament amb altres eines basades en XML, cada cop més 

abundants. 

 

XHTML i HTML tenen, bàsicament, els mateixos elements. L’estructura dels seus documents és molt 

similar, com podem veure si comparem les figures 8 i 9. 

 

 
Figura 9. Document XHTML 

 

 
 

 

XHTML està dissenyat per mantenir la separació entre el contingut i la presentació, fent que es puguin 

modificar independentment. 

 

Aquesta separació entre el contingut i la seva presentació fa els documents XHTML més flexibles, 

facilitant la correcta interpretació de la informació, independentment del dispositiu des del que s’hi 

accedeixi. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 
Figura 10. Separació de contingut i presentació en  XHTML 

 

 
 

 

XHTML 1.0 és la primera versió de XHTML (derivada de HTML 4.0), i té tres especificacions:  

 XHTML 1.0 Strict: manté el contingut totalment separat de la presentació, utilitzant CSS. Les 

etiquetes relacionades amb la presentació no estan permeses. Es poden crear pàgines ben 

estructurades, però no són compatibles amb tots els navegadors. 

 XHTML 1.0 Transitional: utilitza totes les avantatges de XHTML, permet utilitzar CSS i les 

etiquetes que fan referència a la presentació. Això millora la compatibilitat amb els navegadors  

que no poden interpretar CSS.  

 

 XHTML 1.0 Frameset: té les mateixes característiques que Transitional, però a més afegeix 

suport per dividir la finestra del navegador en frames. 

 

En el inici del document s’ha de determinar quina de les tres especificacions s’utilitza. 

 

 
Figura 11. Especificació de XHTML 

 

 
 

 

4.3.3.CSS 

CSS és l’acrònim de Cascading Style Sheets (Fulles d’Estil en Cascada). És el llenguatge estàndard per 

definir la presentació de la informació en documents HTML i XML. Amb CSS es pot separar l’estructura 

(contingut) del disseny (presentació). 

  

CSS és independent de HTML e XML, això facilita el manteniment dels llocs web i l’adaptació de les 

pàgines a diferents dispositius. Una fulla d’estil (CSS) pot estar vinculada a varies pàgines web, això 

permet controlar l’estil de totes simultàniament.  

 

Les fulles d’estil estan compostes per una o més regles que s’apliquen a un document HTML o XML. 

Una regla està formada per un selector i una declaració, que consta d’una propietat i del valor que se l’hi 

assigna. En la figura 12 hi ha un exemple d’una regla CSS. 
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Figura 12. Exemple de regla CSS 

 

 
 

 

El selector fa d’enllaç entre el document i l’estil, indicant quins elements es veuran afectats per la 

declaració. Aquesta estableix quin efecte es produirà. 

 

Hi ha tres formes d’aplicar estil amb CSS a un document: 

 Externa: la fulla d’estil s’emmagatzema en una font externa al document al que està vinculada. 

La fulla es vincula mitjançant l’etiqueta <link>, que es situa dins la secció <head> del document. 

Aquesta forma permet que varies pàgines comparteixin la mateixa fulla d’estils. 

 Interna: el codi CSS s’emmagatzema dins el document al que es vol donar estil, mitjançant 

l’etiqueta <style>. Aquesta etiqueta es situa en la capçalera. D’aquesta forma es defineix una 

sola vegada l’estil per tots els elements del document. 

 En línea: s’aplica l’estil directament sobre els elements amb l’etiqueta <style>, que es situa en el 

cos del document. Aquesta forma perd les avantatges de separar el contingut de la presentació.  

 

4.3.4.Javascript 

Javascript és un llenguatge d’alt nivell, dissenyat per generar documents web interactius. És un 

llenguatge interpretat que s’executa en el client. Ofereix les característiques bàsiques d’un llenguatge 

orientat a objectes, amb una sintaxis semblant a Java i C++, però no permet la definició de classes ni la 

utilització d’herència. Tampoc suporta l’accés a bases de dades. 

 

Els programes de Javascript s’insereixen en les pàgines HTML,entre les etiquetes <script> i </script>, el 

navegador interpreta el seu codi i l’executa. En la figura 13 podem veure un exemple de Javascript. 

 

 
Figura 13. Exemple de Javascript 

 

 
 

 

Javascript proporciona eines per a la interacció entre els usuaris i les pàgines HTML, capta 

esdeveniments creats per accions d’usuari i genera les respostes pertinents.  

 

Una característica de Javascript és que disposa d’una implementació del Model d’Objectes del Document 

(DOM). DOM és una interfície de programació d’aplicacions (API) per documents HTML i XML. 

Defineix l’estructura lògica dels documents, la forma d’accedir-hi i de manipular-los.  
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Amb el Model d’Objectes del Document es poden construir documents, navegar per la seva estructura, i 

afegir, modificar o eliminar elements i contingut. Tot això es pot fer de forma dinàmica, evitant 

recarregues innecessàries de la pàgina.  

 

4.4.Llenguatges servidor 

 

4.4.1.ASP.NET 

 

 
Figura 14. Logotip ASP.NET 

 

 
 

 

Abans d’estudiar ASP.NET farem una breu introducció a la plataforma .NET de Microsoft. 

 

Plataforma .NET 

És un conjunt de tecnologies de Microsoft, compost per varis llenguatges de programació que s’executen 

en el .NET Framework. 

 

De l’entorn .NET destaquem: 

 .NET Framework: és el marc de treball. Tota la plataforma .NET forma part de .NET framework. 

 Llenguatges .NET:  el codi de les aplicacions .NET es pot escriure en qualsevol llenguatge 

compatible amb el Common Language Runtime (CLR). Els més utilitzats son C#, VB.NET 

(Visual Basic.NET), i J#. 

 Common Language Runtime (CLR): és el motor d’execució comú a tots els llenguatges .NET. 

 Microsoft Intermedial Language (MSIL): és el llenguatge al que es compilen les aplicacions 

.NET. Aquest llenguatge és interpretat posteriorment per CLR. 

 Common Language Specification (CLS): són les regles que han de complir els llenguatges .NET. 

 ADO.NET: és la interfície de base de dades. 

 ASP.NET: és la tecnologia per crear pàgines web dinàmiques integrat a l’entorn .NET. 

 Biblioteca de classes .NET: és el conjunt de classes que composen el .NET Framework. 

 

ASP.NET 

És un framework de Microsoft que s’utilitza per construir llocs web dinàmics, aplicacions i serveis web 

XML. És la tecnologia successora d’Active Server Pages (ASP). Permet escriure codi utilitzant qualsevol 

llenguatge compatible amb el .NET Framework. Està orientat a objectes. 

 

ASP.NET està dissenyat per córrer sobre el servidor de Microsoft IIS (Internet Information Server), però 

també por fer-ho sobre altres servidors com Apache, utilitzant mòduls creats per aquesta finalitat. 

Proporciona dos models per a la creació de pàgines web: el model de pàgina d’un sol arxiu, i el model de 

pàgina de codi subjacent (code-behind).   
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Model de pàgina d’un sol arxiu 

El format de la pàgina i el codi de programació estan en el mateix arxiu físic, amb l’extensió “.aspx”. En 

la figura 15 podem veure un exemple de model de pàgina d’un sol arxiu.  

 

 
Figura 15. Model de pàgina d’un sol arxiu 

 

 
 

 

En la línia <%@ Page … %> es defineixen els atributs específics de pàgina que utilitzen l’analitzador i 

el compilador de pàgines ASP.NET. El codi de programació es col·loca entre les etiquetes <script...> i 

</script>. L’atribut runat="server" marca el codi per que l’executi ASP.NET. 

 

Model de pàgina de codi subjacent (code-behind) 

En aquest model el format i el codi es mantenen en arxius diferents. L’extensió de l’arxiu de format és 

“.aspx”. L’extensió de l’arxiu de codi depèn del llenguatge utilitzat. En la taula 5 es podem veure les 

extensions dels arxius de model code-behind pels llenguatges C# i VB.NET .   

 

 

Taula 5. Extensió arxius model code-behind 

 

Llenguatge 

Extensió 

Format Codi 

C# .aspx .aspx.cs 

VB.NET .aspx .aspx.vb 

 

 

No tots els llenguatges de programació de .NET permeten crear arxius de codi subjacent, han d’admetre 

classes parcials. El llenguatge J# és un exemple de llenguatge que no admet classes parcials.  

 

El model code-behind aporta un nítida separació entre l’estructura i el codi, a més el codi es pot 

reutilitzar per varies pàgines. Microsoft recomana utilitzar aquest model per programació dinàmica.  

 

En la figura 16 hi ha un exemple de l’arxiu de format d’una pàgina code-behind i en la figura 17 tenim 

l’exemple de l’arxiu de codi.  
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Figura 16. Model de pàgina code-behind. Arxiu .aspx 

 

 
 

 

L’atribut CodeFile especifica quin arxiu conté el codi. En aquest cas l’arxiu exemple.aspx.cs contindria 

el codi i exemple.aspx el format. L’atribut Inherits especifica de quina classe deriva la pàgina, en la 

imatge deriva de la classe exemple. 

 

  
Figura 17. Model de pàgina code-behind. Arxiu .aspx.cs 

 

 
 

 

La classe definida en l’arxiu de codi sempre ha de ser una classe parcial, ja que d’altre forma no admetria 

el model code-behind. 

 

Funcionament de les pàgines ASP.NET 

Quan el client fa la petició d’una pàgina .aspx, ASP.NET identifica la sintaxis del codi i el transforma en 

una estructura de dades més adient per ser processada. Després el compila al llenguatge MSIL, CLR 

l’interpreta i executa el codi resultant, generant un document HTML que s’envia al navegador web. 

 

Tecnologia propietària 

ASP.NET és una tecnologia propietària de Microsoft, però aquest permet la seva descarrega  dins d’un 

paquet d’eines que distribueix de forma gratuïta, com es pot observar en la figura 18. Un cop descarregat 

e instal·lat, el paquet es pot utilitzar durant tres anys. Aquest paquet està disponible per programadors 

independents i petites companyies e inclou:  

 ASP.NET. 

 SQL Server Express.  

 Visual Studio 2010 Express.  
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Figura 18. Descàrrega gratuïta d’ASP.NET   

 

 
 

 

4.4.2.JSP 

 

 
Figura 19. Logotip JSP  

 

 
 

 

Java Server Pages (JSP) és una tecnologia d’Oracle Corporation per a la creació de pàgines web 

dinàmiques en Java. Al estar basat en Java, JSP presenta alguna de les seves característiques, com la 

portabilitat entre plataformes i l’orientació a objectes.   

 

Les pàgines JSP tenen l’extensió .jsp i contenen etiquetes HTML/XHTML i scripts Java que s’executen 

en el servidor. El codi Java es situa dins el cos del document, entre les etiquetes <% i %>, com es pot 

veure en la figura 20. 

 

 

Figura 20. Pàgina JSP  
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El motor de les pàgines JSP està basat en servlets de Java, petits programes que s’executen en el servidor 

i que s’utilitzen per generar pàgines web de forma dinàmica. 

 

Les pagines JSP i els servlets necessiten un servidor que funcioni com un contenidor de servlets. Un dels 

més utilitzats és el Tomcat, que pot funcionar independentment o com una extensió del servidor Apache.  

 

Funcionament de les pàgines JSP  

Quan un client sol·licita una pàgina .jsp, el contenidor de servlets crida al compilador de pàgines JSP, 

que compila la pàgina en un servlet. Per compilar la pàgina, escaneja el document buscant etiquetes JSP, 

i genera el codi Java corresponent a cada una d’elles. Les etiquetes estàtiques de HTML es converteixen 

en Strings de Java. Un cop creat el codi font del servlet, el compilador de pàgines crida al compilador 

Java. Aquest compila el codi del servlet a bytecode i es genera el servlet de la pàgina sol·licitada. El 

compilador de pàgines invoca el servlet resultant, que genera el document HTML que s’enviarà al 

navegador web. Si el codi de la pàgina no es modifica, totes les següents referències a la pàgina les 

executarà el mateix servlet. 

 

Tecnologia lliure 

JSP és una tecnologia gratuïta d’Oracle Corporation. Es pot descarregar el Java Development Kit (JDK) i 

 l’entorn de desenvolupament NetBeans gratuïtament de la pàgina d’Oracle. També podem trobar 

servidors gratuïts, com per exemple Tomcat.  

 

 
Figura 21. Descàrrega gratuïta de JDK i NetBeans  
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4.4.3.PHP 

 

 
Figura 22. Logotip PHP 

 

 
 

 

PHP és l’acrònim recursiu de PHP Hypertext Preprocessor. És un llenguatge de programació de scripts 

que s’utilitza per a la creació de pàgines web dinàmiques. Els scripts s’insereixen en el codi HTML i són 

interpretats en el servidor. El codi PHP es delimita utilitzant les etiquetes <?php i  ?>,  com es pot veure 

en la figura 23. Les pàgines generades amb PHP tenen l’extensió .php. 

  

 
Figura 23. Pàgina PHP 

 

 
 

 

PHP està basat en funcions i permet aplicar tècniques de la programació orientada a objectes. Consta 

d’una extensa llibreria de funcions, les quals es divideixen en mòduls. Utilitzant aquests mòduls es pot 

expandir el potencial de PHP i desenvolupar molts tipus d’aplicacions web.  

 

Funcionament de les pàgines PHP 

Quan un client sol·licita una pàgina .php al servidor, aquest executa el intèrpret de PHP. L’arxiu es 

llegeix seqüencialment i es va generant el codi resultant. El codi PHP s’executa mentre que el codi 

HTML s’inclou directament en el document generat. Quan el servidor acaba de llegir l’arxiu, envia el 

document HTML resultant al client.  

 

Tecnologia lliure 

PHP és un llenguatge amb llicència de software lliure, de codi obert i multiplataforma. Es pot utilitzar 

amb la major part de sistemes operatius, servidors web i sistemes gestors de bases de dades (SGBD). El 

servidor i el SGBD més utilitzats amb PHP són Apache i MySQL. 
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Figura 24. Descàrrega gratuïta de PHP 

 

 
 

 

El fet que PHP sigui de codi obert, permet que els mateixos desenvolupadors modifiquin i corregeixin el 

codi, per tant està en constant evolució.  

 

4.5.Sistemes gestors de bases de dades 

 

Els sistemes gestors de bases de dades (SGBD) funcionen com una interfície entre la base de dades, 

l’usuari i les aplicacions que l’utilitzen. Estan compostos per un llenguatge de definició de dades, un 

llenguatge de manipulació i un llenguatge de consulta.  

 

Un SGBD ha de permetre definir, construir i manipular una base de dades: 

 Definir: especificar tipus, estructures i restriccions de dades.  

 Construir: guardar les dades en un medi controlat pel SGBD. 

 Manipular: realitzar consultes, actualitzar i generar informes.  

 

Les funcions d’un SGBD són: 

 Facilitar l’accés a les dades. 

 Controlar la consistència e integritat de les dades. 

 Controlar la seguritat de la base de dades. 

 Controlar la concurrència. 

 Facilitar l’administració de la base de dades. 
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4.5.1. MySQL  

 

 
Figura 25. Logotip MySQL 

 

 
 

 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional desenvolupat per Oracle Corporation. La 

versió MySQL Community Edition té llicència de software lliure, és de codi obert i multiplataforma. 

Existeixen versions comercials que inclouen més característiques avançades i més eines de gestió. 

MySQL permet l’ús d’extensions per ampliar les seves funcionalitats. 

 

És un dels SGBD més estesos i populars, gràcies a això se’n pot trobar molta informació. Part del seu 

èxit va lligat a la seva gran compatibilitat amb PHP.  

 

MySQL incorpora varies tecnologies d’emmagatzematge, com InnoDB, que aporta consistència i 

fiabilitat, i MyISAM, que aporta velocitat en les consultes i compressió de dades. 

 

MySQL és ACID Compliant, que significa que consta de les funcionalitats necessàries per a que les 

seves transaccions tinguin les característiques ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability). 

 

4.5.2.PostgreSQL 

 

 
Figura 26. Logotip PostgreSQL 

 

 
 

 

PostgreSQL és un sistema de gestió de base de dades relacional i orientat a objectes. Té llicència de 

software lliure, és de codi obert i multiplataforma. El seu desenvolupament està dirigit per una comunitat 

de desenvolupadors. PostgreSQL és ACID Compliant. 

 

Esta especialment dissenyat per treballar amb altes càrregues d’usuaris i amb consultes complexes, on la 

integritat de les dades és molt important. L’arquitectura de PostgreSQL suporta mòduls, per a ampliar les 

seves funcionalitats.  
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4.6.Servidors web 

 

Un servidor web és un software que respon a les peticions que realitza una aplicació del costat client. El 

servidor executa les aplicacions pertinents del costat servidor per poder generar la resposta a la petició i 

envia el resultat al client.  

 

Per poder desenvolupar i testejar pàgines web dinàmiques, necessitem un servidor web que pugui 

executar les aplicacions que utilitzem del costat servidor. Aquests servidors de proves s’executen en 

mode local en la nostre màquina. 

 

4.6.1.Apache 

 

 

Figura 27. Logotip Apache 

  

 
 

 

Apache és un servidor web HTTP desenvolupat per The Apache Software Foundation. És 

multiplataforma, amb llicència de software lliure i de codi obert. Actualment Apache és el servidor web 

més utilitzat en el món segons un estudi de la companyia Netcraft, veure taula 6. 

  

 

 Taula 6. Servidors web més utilitzats 

 

Servidor Setembre 2011 Octubre 2011 

Apache 65.05% 64.67% 

Internet Information Server (IIS) 15.73% 15.66% 

Nginx 8.03% 8.54% 

Google Web Server (GWS) 3.56%  3.47% 

 

 

Degut a que està molt estès es pot trobar molta documentació sobre Apache. També es pot rebre suport 

per part de la seva gran comunitat d’usuaris. 
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El servidor Apache està estructurat en mòduls. Aquesta modularitat permet als administradors escollir 

quines funcionalitats inclouran en el servidor.  

 

Els mòduls es classifiquen en:  

 Mòduls base: contenen les funcions bàsiques del servidor. 

 Mòduls Multiprocés: són els responsables de connectar amb  els ports de la màquina, acceptar les 

peticions i generar els processos que s’encarregaran de servir-les. 

 Mòduls Addicionals: la resta de mòduls que afegeixen funcionalitat al servidor. 

 

El mòdul core conté les funcionalitats bàsiques del servidor Apache que sempre estan disponibles. 

 

4.6.2.Internet Information Services 

 

 

Figura 28. Logotip IIS 

 

 
 

 

Internet Information Services (IIS) és un servidor web i un conjunt de serveis (FTP, SMTP, NNTP i 

HTTP/HTTPS) per al sistema operatiu Windows. Està desenvolupat per Microsoft i té llicència de 

software propietari. 

 

Internet Information Services està desenvolupat amb arquitectura modular, això permet afegir, eliminar o 

canviar els seus components. Els mòduls permeten estendre les funcionalitats de IIS, ampliant la 

capacitat per processar diferents tipus de pàgines. 

 

Microsoft ofereix de forma gratuïta una plataforma per al desenvolupament web, Microsoft Web 

Platform, que inclou una versió de IIS. Això ens permet utilitzar IIS de forma gratuïta. 
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Figura 29. Descàrrega gratuïta de Microsoft Web Platform 

 

 
 

 

4.7.Editors Web 

 

Els editors web són aplicacions dissenyades amb la finalitat de facilitar la creació de pàgines web. En el 

projecte s’utilitzarà un tipus d’editor web, el WYSIWYG, que es caracteritza per la seva facilitat 

d’aprenentatge i d’us, i per la velocitat que aporta al desenvolupament. 

 

 WYSIWYG és l’acrònim de What You See Is What You Get, allò que veus és el que obtens. Aquest 

tipus d’editor permet escriure un document mentre es veu el resultat final. També es pot, de forma visual, 

col·locar elements dins una vista prèvia de la pàgina i el mateix editor es el que s’encarrega de generar el 

codi corresponent. Dreamweaver i Kompozer són exemples d’editors de tipus WYSIWYG. 

 

4.7.1.KompoZer 

 

 
Figura 30. Logotip KompoZer 

 

 
 

 

KompoZer és un editor web de codi obert i multiplataforma. El seu desenvolupament està dirigit per la 

comunitat de desenvolupadors i usuaris.  

 



50 

 

 

Esta basat en Gecko, el motor de Mozilla, un motor ràpid i fiable. Ofereix suport per XML, CSS i 

Javascript. La seva arquitectura està basada en XUL, un llenguatge derivat de XML per interfícies 

d’usuari (XML User interface Language). XUL s’utilitza per descriure i crear interfícies d’usuari 

portables, el que permet desenvolupar aplicacions multiplataforma. És un editor de fàcil aprenentatge, 

amb una interfície agradable i ben estructurada.    

 

L’entorn de KompoZer permet treballar amb diverses vistes: 

 vista de codi: només es veu el codi font de la pàgina. 

 vista de disseny: es mostra el que es veurà en el navegador.  

 vista dividida: la finestra es divideix amb la vista de codi i de disseny simultàniament. 

 

En les vistes de disseny i dividida, KompoZer ofereix tres opcions de visualització: vista preliminar, 

normal i etiquetes HTML. En la figura 31 podem veure l’entorn de treball de KompoZer. 

 

 
Figura 31. Entorn de treball de KompoZer 
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4.7.2.Dreamweaver 

 

 
Figura 32. Logotip Dreamweaver 
  

 
 

 

Dreamweaver és un editor web d’Adobe Systems Incorporated i té llicència de software comercial. Esta 

disponible per les plataformes Windows i Mac. L’arquitectura de Dreamweaver és extensible, admet 

extensions per ampliar les seves funcionalitats. És un dels editors web més utilitzats, per les seves 

funcionalitats i per la seva integració amb altres eines d’Adobe, com Flash i Fireworks.  

 

Dreamweaver ens ofereix un entorn de treball molt complert e intuïtiu, amb un gran ventall d’opcions, 

com el ressaltat de sintaxis pels llenguatges de programació més utilitzats. En la figura 33 podem veure el 

seu entorn de treball.  

 

Figura 33. Entorn de treball de Dreamweaver 
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La zona de treball de Dreamweaver ens ofereix diferents vistes:  

 vista de codi: només es veu el codi font de la pàgina. 

 vista de disseny: es mostra el que es veurà en el navegador.  

 vista dividida: la finestra es divideix amb la vista de codi i de disseny simultàniament. 

 

Una funció interessant que ens ofereix Dreamweaver, és la multipantalla, una vista prèvia de la nostre 

pàgina en diferents resolucions i dispositius, com telèfons mòbils, smartphones o tablets. 

 

Es pot obtenir la versió comercial de Dreamweaver de tres formes: adquirint la versió completa, 

actualitzant una versió anterior, o amb una subscripció, mensual o anual.   

 

Adobe ens permet descarregar una versió de proba de Dreamweaver que es pot utilitzar durant 30 dies, 

passat aquest temps podem actualitzar el producte a la versió comercial. 

  

4.8.Elecció de les tecnologies  

 

4.8.1.Elecció dels llenguatges client 

Els llenguatges que s’utilitzaran en el projecte són: 

 XHTML 

 CSS 

 

M’he decantat per XHTML perquè és compatible amb les tecnologies XML, i està més actualitzat que 

l’estàndard actual de HTML, HTML 4.01. També crec que és molt important la separació que crea 

XHTML entre l’estructura i la presentació. Al escollir XHTML també hem d’utilitzar CSS per crear la 

part de presentació. 

 

S’ha descartat Javascript perquè cada dia més usuaris el desactiven dels seus navegadors, a més no 

produeix els mateixos resultats en tots ells. 

 

4.8.2.Elecció del llenguatge servidor  

El llenguatge servidor que s’utilitzarà en el projecte és PHP. S’ha escollit per varies raons: 

 És software lliure i de codi obert. 

 És multiplataforma. Ens permetrà migrar el nostre codi a altres plataformes si és necessari. 

 És un llenguatge molt estès. Es pot trobar molta informació i ajuda per desenvolupar el projecte.   

 Té una corba d’aprenentatge menor que la de la resta de llenguatges.  

 És un dels llenguatges més acceptats pels servidors de hosting. Això es una avantatge si 

l’aplicació s’ha de canviar de servidor. 

 Aporta una gran connectivitat amb les bases de dades més utilitzades. 

 Existeixen moltes extensions per ampliar les funcionalitats, facilitant el desenvolupament del 

projecte. 
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4.8.3.Elecció del sistema gestor de bases de dades 

El sistema gestor de bases de dades que s’utilitzarà és MySQL. En l’elecció a intervingut el fet de que el 

llenguatge servidor és PHP, ja que MySQL és el SGBD que aporta més compatibilitat amb aquest 

llenguatge. 

 

PostgreSQL és superior a MySQL en ambients amb alta concurrència d’usuaris, amb grans bases de 

dades i amb consultes complexes, però la nostre base de dades no serà molt gran, i la major part de les 

operacions seran de consulta, en aquest cas la millor opció és MySQL, que aporta més velocitat al 

sistema.  

 

4.8.4.Elecció del servidor Web 

El servidor escollit pel projecte és Apache, per l’excel·lent integració amb PHP i MySQL. També es té 

en compte el fet de que és multiplataforma, juntament amb PHP i MySQL ens permet treballar en 

qualsevol de les plataformes més utilitzades. 

 

Un altre factor és l’existència de paquets d’instal·lació, que inclouen les tecnologies PHP, MySQL i 

Apache. Això facilita la instal·lació i configuració de l’entorn de treball, estalviant molta feina. 

 

4.8.5.Elecció del editor web  

Per desenvolupar el projecte s’utilitzarà l’editor web Dreamweaver. Ofereix un assortit de funcionalitats 

molt més ampli que KompoZer i dóna suport a més tecnologies. També disposa d’una interfície més 

completa i fàcil d’utilitzar. 

 

El punt negatiu de Dreamweaver respecte a KompoZer és el cost, però tenint en compte que es pot 

adquirir una subscripció mensual per 43,05 €, el cost resultant no és massa elevat. 

  

4.9.Entorns de desenvolupament 

 

Un entorn de desenvolupament incorpora un conjunt d’eines per al desenvolupament d’aplicacions, que 

instal·la i configura en el nostre sistema. Els entorns de desenvolupament web més utilitzats amb les 

eines que necessitem són: 

 Xampp (X de multiplataforma, Apache, MySQL, PHP i Perl) 

 Wamp (Windows, Apache, MySQL i PHP) 

 Lamp (Linux, Apache, MySQL i PHP) 

 

Descartem Lamp perquè treballarem sobre Windows i aquest no ho permet. Xampp ofereix algunes eines 

més que Wamp, però no les necessitarem, en canvi Wamp és més fàcil d’utilitzar i ens ofereix un menú 

molt pràctic per gestionar totes les eines que incorpora.  

 

Es decideix utilitzar Wamp pel seu menú de control pràctic i complet. 
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4.9.1.WampServer 

 

Figura 34. Logotip WampServer 

 

 
 

 

WampServer és l’acrònim de Windows, Apache, MySQL i PHP. És un entorn de desenvolupament web 

sobre el sistema operatiu Windows. Permet realitzar aplicacions web amb Apache com a servidor, PHP 

com a llenguatge de programació i MySQL com a gestor de bases de dades. També inclou phpMyAdmin 

per administrar MySQL. Es distribueix de forma gratuïta, ja que tots els components que incorpora són 

open source.  

 

WampServer instal·la i configura de forma automàtica totes les eines. Disposa d’un menú simple e 

intuïtiu per gestionar tot l’entorn, com es pot veure en la figura 35. 

 

 

Figura 35. Menú de WampServer 

 

 

 

 

4.10.Administradors de SGBD 

 

Existeixen diferents entorns gràfics que permeten l’administració dels SGBD. En el projecte s’utilitzarà 

phpMyAdmin, que s’inclou en  l’entorn de desenvolupament WampServer. 
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4.10.1.phpMyAdmin 

 

 
Figura 36. Logotip phpMyAdmin 

 

 
 

 

phpMyAdmin és una eina escrita amb PHP, amb l’objectiu de dur a terme l’administració de MySQL. Es 

distribueix amb llicència de software lliure. Es pot veure el seu entorn de treball en la figura 37. 

 

 

Figura 37. Entorn de treball de phpMyAdmin  

 

 
 

 

phpMyAdmin utilitza la finestra del navegador per administrar gràficament  MySQL. Amb phpMyAdmin 

podem, per exemple, crear i eliminar Bases de Dades i realitzar qualsevol operació sobre taules, camps, 

atributs o privilegis.  

 

4.11.Editor visual de BD  

 

Per a crear la base de dades s’utilitzarà un editor visual, que ens mostrarà gràficament l’estructura de la 

BD. Per al projecte s’ha escollit MySQL Workbench, ja que es pot descarregar gratuïtament i es la millor 

opció per treballar amb MySQL. 
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4.11.1.MySQL Workbench 

 

  

Figura 38. Logotip MySQL Workbench 

 

 

 

 

MySQL Workbench és un editor visual que permet crear l’estructura de una base de dades.  

 

Es pot crear la BD, les taules, les columnes i es poden definir els atributs, com claus primàries, 

foranes,etc.  

 

Un cop creada tota la estructura, pot generar un document .sql amb totes les sentencies per a la creació de 

la BD. Aquest document es pot importar des de phpMyAdmin per generar tota la base de dades. 

 

 

Figura 39. Entorn de treball de MySQL Workbench  
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4.12.Agent de transport de correus 

 

En el projecte s’utilitzarà un agent de transport de correus (MTA, Mail Transport Agent) per poder 

verificar que els e-mails s’enviïn correctament des de l’aplicació. Això es necessari  mentre treballem en 

el servidor local Apache, ja que el e-mails enviats s’han de redireccionar cap al seu destí.  

 

4.12.1.Fake Sendmail 

S’ha escollit una versió per a Windows de un dels MTA més utilitzats, Sendmail. La elecció s’ha fet per 

la facilitat de instal·lació i configuració. 

 

Fake Sendmail és una versió per a Windows de l’agent de transport de correus Sendmail. S’encarrega 

d’encaminar el correus per Internet per a que arribin al seu destí.  

 

S’ha escollit per la facilitat de instal·lació i configuració, i per que es pot descarregar de forma gratuïta ja 

que és software lliure. 

  

4.13.Client FTP 

 

En l’aplicació serà necessari un client FTP per a que els propietaris puguin enviar les fotografies dels 

seus establiments.   

 

4.13.1. FileZilla server 

 

 

Figura 40. Logotip FileZilla server 

  

 

 

 

FileZilla server és un client FTP multiplataforma, de codi obert i software lliure. S’ha escollit per que es 

pot descarregar de forma gratuïta, per la facilitat d’ús i per que disposa de molt material d’ajuda en el 

web.  
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5.Anàlisis 

 

 

En aquest capítol es realitza l’anàlisi de requeriments del sistema, detectant els actors que intervenen, els 

requeriments funcionals i els no funcionals. 

 

5.1.Anàlisis de requeriments 

  

5.1.1.Actors 

Per poder determinar els requeriments  del sistema, primer hem de identificar els actors que  

interactuaran amb l’aplicació. S’han definit quatre actors en el sistema: 

 Usuari anònim: usuari no registrat. 

 Client: usuari registrat. 

 Propietari: usuari registrat que posseeix un establiment. 

 Administrador: usuari registrat que gestiona i realitza el manteniment del sistema. 

 

El client, el propietari i l’administrador formen part dels usuaris registrats, però ens interessa estudiar les 

funcionalitats de cada un d’aquests actors, no de la classe generalitzada.  

  

Cada tipus d’usuari té uns permisos sobre l’aplicació, que li permeten dur a terme diferents accions. Per 

poder gaudir dels seus permisos un usuari s’ha de identificar. 

 

5.1.2.Requeriments funcionals  

L’estudi dels requeriments funcionals es fa en funció dels actors del sistema: usuari anònim, client, 

propietari i administrador.  

 

Usuari anònim 

 Registrar usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari anònim es registri. Aquest haurà 

d’omplir un formulari amb les seves dades. Al finalitzar el procés de registre, l’usuari rebrà un 

correu electrònic amb la seva contrasenya.  

 Buscar establiment: l’aplicació ha de permetre que un usuari anònim o registrat busqui 

establiments. La recerca es podrà fer per províncies o modalitats. 

 Visualitzar informació establiment: l’aplicació ha de poder mostrar a un usuari anònim o 

registrat les dades i fotografies dels establiments.  Els usuaris registrats tenen accés a més 

informació, com l’e-mail, el telèfon i la URL de l’establiment.  

 

Client 

 Identificar usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat s’identifiqui.  

 Visualitzar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat vegi les seves 

dades.   
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 Modificar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat modifiqui les seves 

dades. El correu electrònic és l’única dada que no es pot canviar.  

 Donar de baixa usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat es doni de baixa. Si 

l’usuari donat de baixa és un propietari, automàticament es donen de baixa els seus establiments.  

 Buscar establiment: l’aplicació ha de permetre que un usuari anònim o registrat busqui 

establiments. La recerca es podrà fer per províncies o modalitats. 

 Visualitzar informació establiment: l’aplicació ha de poder mostrar a un usuari anònim o 

registrat les dades i fotografies dels establiments.  Els usuaris registrats tenen accés a més 

informació, com l’e-mail, el telèfon i la URL de l’establiment.  

 Valorar establiment: l’aplicació ha de permetre que un client faci valoracions dels establiments. 

La valoració consta d’un comentari, una puntuació de 0 a 10, i un apartat on es poden suggerir 

activitats per fer durant l’estada. Un client no pot tenir més d’una valoració en un establiment en 

concret. 

 Eliminar valoració: l’aplicació ha de permetre que un client elimini una valoració que ha fet en 

un establiment. 

 Fer reserva: l’aplicació ha de permetre que un client faci una petició de reserva d’un establiment. 

L’aplicació enviarà un mail al propietari, amb les dades del client i la petició de reserva. El 

propietari serà l’encarregat de confirmar o rebutjar la reserva, a través de correu electrònic o 

telèfon.  

 

Propietari 

 Identificar usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat s’identifiqui.  

 Visualitzar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat vegi les seves 

dades.  

 Modificar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat modifiqui les seves 

dades. El correu electrònic és l’única dada que no es pot canviar.  

 Donar de baixa usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat es doni de baixa. Si 

l’usuari donat de baixa és un propietari, automàticament es donen de baixa els seus establiments.  

 Registrar establiment: l’aplicació ha de permetre que un propietari registri establiments. El 

propietari haurà d’omplir un formulari per cada establiment.  

 Donar de baixa establiment: l’aplicació ha de permetre que un propietari doni de baixa els seus 

establiments. L’aplicació marca l’establiment com a donat de baixa. 

 Visualitzar dades establiment: l’aplicació ha de poder mostrar a un propietari totes les dades del 

seu establiment. També es mostren les reserves d’aquest establiment.   

 Modificar dades establiment: l’aplicació ha de permetre que un propietari modifiqui les dades del 

seu establiment. El numero de registre és l’única dada que no es pot canviar.   

 Enviar fotografia: l’aplicació ha de permetre que un propietari enviï fins a 6 fotografies per 

establiment.   

 Eliminar fotografia: l’aplicació ha de permetre que un propietari elimini fotografies del seu 

establiment.  
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 Buscar establiment: l’aplicació ha de permetre que un usuari anònim o registrat busqui 

establiments. La recerca es podrà fer per províncies o modalitats. 

 Visualitzar informació establiment: l’aplicació ha de poder mostrar a un usuari anònim o 

registrat les dades i fotografies dels establiments.    

 

Administrador 

L’administrador ha de tenir accés a la base de dades de l’aplicació amb tots els permisos. 

 

 Inserir: l’administrador ha de poder fer insercions en qualsevol taula.   

 Modificar: l’administrador ha de poder fer modificacions en qualsevol taula.   

 Eliminar: l’administrador ha de poder eliminar registres de qualsevol taula.   

 Identificar usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat s’identifiqui.  

 Visualitzar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat vegi les seves 

dades.  

 Modificar dades d’usuari: l’aplicació ha de permetre que un usuari registrat modifiqui les seves 

dades. El correu electrònic és l’única dada que no es pot canviar.  

 Buscar establiment: l’aplicació ha de permetre que un usuari anònim o registrat busqui 

establiments. La recerca es podrà fer per províncies o modalitats. 

 Visualitzar informació establiment: l’aplicació ha de poder mostrar a un usuari anònim o 

registrat les dades i fotografies dels establiments. Els usuaris registrats tenen accés a més 

informació, com l’e-mail, el telèfon i la URL de l’establiment.  

 

5.1.3.Requeriments no funcionals 

Entre els requeriments no funcionals, podem diferenciar entre els que haurà de complir l’aplicació, i els 

que haurà de complir l’equip on s’executa.  

 

Requeriments de l’equip 

Al tractar-se d’una aplicació web, intervindran en la seva execució un equip amb funció de servidor i un 

equip com a client. Els requeriments del servidor i del client són:  

 Requeriments del servidor: L’aplicació utilitzarà PHP com a llenguatge de programació del 

costat servidor i MySQL per a la base de dades. Els servidors de hosting més populars suporten 

PHP i MySQL, per tant qualsevol d’ells complirà els requeriments.  

 Requeriments del client: En el costat client serà necessari un equip amb connexió a internet i un 

navegador web.  

o Equip: Qualsevol ordinador o dispositiu Mobil que pugui utilitzar un navegador web 

actual, serà apte per poder utilitzar l’aplicació.  

o Navegador web: El client haurà de tenir algun dels navegadors amb que serà compatible 

l’aplicació, per assegurar el correcte funcionament d’aquesta.  

o Connexió a internet: Per a un ús fluid de l’aplicació, serà aconsellable una connexió de 

banda ampla de 1 Mb.   
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Requeriments de l’aplicació 

L’aplicació haurà de complir una sèrie de requeriments no funcionals: 

 Eficiència: En les aplicacions web, l’eficiència en l’ús de l’ample de banda es molt important, ja 

que en depèn la fluïdesa d’execució de l’aplicació. L’objectiu de l’aplicació serà assegurar un 

funcionament fluid, consumint els mínims recursos. Això permetrà que els usuaris amb 

connexions més lentes puguin utilitzar-la sense problemes. Per aconseguir això només 

s’inclouran en les pàgines els elements necessaris per l’usuari. No és carregaran elements 

innecessaris que alenteixin l’ús de l’aplicació, com musica, banners amb animacions, o 

fotografies amb massa resolució.  

 Portabilitat: La portabilitat de l’aplicació podrà ser en el costat client o en el servidor. 

o Servidor 

 L’aplicació utilitzarà un dels llenguatges de programació i una de les BBDD més 

populars que hi han, PHP i MySQL. Els principals servidors web suporten PHP i 

MySQL, això facilitarà la portabilitat entre servidors.   

o Client  

 Navegadors: L’aplicació funcionarà en els navegadors web més populars 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera). 

 Sistemes operatius: La portabilitat entre navegadors, que poden executar-se en 

diferents plataformes, permetrà al client utilitzar diferents sistemes operatius per 

executar l’aplicació. 

 Facilitat d’us: L’aplicació haurà de tenir una interfície d’usuari amigable, clara e intuïtiva. En un 

mercat ple d’aplicacions web, els usuaris es decanten per aquelles que els ofereix el que busquen 

de forma rapida i senzilla. 

 Compatibilitat: L’aplicació haurà de ser compatible amb els principals navegadors web: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera. 

 Software lliure: Per reduir costos, la major part de les eines que s’utilitzaran en el 

desenvolupament de l’aplicació seran lliures. 

 Seguretat: L’aplicació complirà diverses mesures de seguretat, per evitar accions 

malintencionades.  

o Procés de registre d’usuaris 

 Codi Captcha: Durant el procés de registre d’usuaris hi haurà un codi Captcha, 

per evitar massius registres. 

 Verificació d’e-mail: Al finalitzar el procés de registre, l’aplicació generarà una 

contrasenya i l’enviarà a la direcció de correu electrònic de  l’usuari. Amb això, 

ens assegurarem que l’e-mail dels usuaris que s’identifiquin siguin correctes.  
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6.Especificació 

 

 

Dins l’especificació trobem el model conceptual, els diagrames dels casos d’us i la seva especificació.    

 

6.1.Model conceptual 

 

El model conceptual conté els conceptes i les relacions que volem modelar del problema que estem 

estudiant. Els atributs dels conceptes no es mostren per obtenir un model més clar i menys atapeït. Podem 

veure el model conceptual en la figura 41. A continuació s’enumeren tots els elements que apareixen en 

el model.  

 

 

Figura 41. Model conceptual 

 

 
 

 

6.1.1.Conceptes 

 Usuari registrat 

Usuari que ha omplert el formulari de registre de l’aplicació. 

 

Administrador 

Usuari registrat que gestiona i manté l’aplicació. 
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Client 

Usuari registrat que cerca establiments amb intensió de visitar-los. 

 

Propietari 

Usuari registrat que posseeix establiments. 

 

Establiment 

Habitatge de turisme rural, en aquest cas una masia o masoveria. 

 

Masia 

Establiment de turisme rural aïllat en que es lloguen habitacions. 

 

Masoveria 

Establiment de turisme rural aïllat en que es lloga la casa sencera. 

 

Fotografia 

Fotografia d’un establiment. 

 

6.1.1.Relacions 

 

Posseeix 

Relació entre els establiments i el seu propietari. Un propietari pot tenir molts o cap establiment registrat 

en l’aplicació. 

 

Valoració 

Relació entre un establiment i un client que l’ha valorat. Els atributs de valoració són el comentari, la 

nota, els suggeriments sobre que fer en l’estada i la data en que s’ha realitzat la valoració.   

 

Reserva  

Relació entre un client i l’establiment en que ha fet la petició de reserva. Els atributs de reserva són la 

data en que es realitza la petició de reserva, la data d’entrada i sortida de l’establiment, i comentari. 

 

Té 

Relació entre un establiment i les seves fotografies. 

 

6.2.Model  Lògic 

 

El model lògic prové de la transformació del model conceptual i ens ajudarà en l’etapa de disseny a crear 

el diagrama de classes. En aquest model es mostren els atributs de cada concepte. Podem veure el model 

lògic en la figura 42. 

 

6.2.1.Transformació 

 

Interrelacions 1-N 

Les interrelacions de tipus 1-N, com posseeix i té, es converteixen en claus foranes del concepte que es 

troba en el costat de la relació N.  

 

Fotografia tindrà la clau forana establiment, i establiment  tindrà la clau forana propietari. 
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Interrelacions M-N 

Les interrelacions de tipus M-N, com valoració i reserva, és converteixen en noves relacions, amb els 

seus atributs. La clau primària de les noves relacions esta formada per un identificador de cada una de les 

relacions amb que la interrelació estava unida.  

 

Valoració tindrà la clau primària formada per un identificador de client i un d’establiment.  

 

Reserva tindrà la clau primària formada per un identificador d’usuari registrat i un d’establiment. 

 

Especialitzacions 

En les especialitzacions tots els atributs comuns es posen en la superclasse, com usuari registrat i 

establiment. Els atributs específics es situen en les subclasses, com administrador, client, propietari, 

masia i masoveria. Les subclasses s’identifiquen per la clau primària de la seva superclasse. 

 

Administrador, client i propietari comparteixen els atributs que hi ha en la superclasse usuari registrat. 

Tenen com a clau primària e-mail. Client i propietari tenen a més l’atribut data de baixa. 

 

Masia i masoveria comparteixen els atributs que hi ha en la superclasse establiment. Tenen com a clau 

primària num_reg. 

 

 

Figura 42. Model  lògic 
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6.3.Diagrama Casos d’us 

 

Els diagrames de casos d’us mostren la relació entre els actors del sistema i els casos d’us. També 

mostren les possibles relacions entre diferents casos d’us.  

 

Include 

La relació include  entre casos d’us ens indica que el cas d’us que és l’origen de la fletxa, inclou molts 

passos de l’altre cas d’us i per simplificar i no haver de repetir-los s’utilitza include. 

 

Extends 

La relació extends entre casos d’us ens indica que el cas d’us apuntat per la fletxa pot incloure en algunes 

ocasions, no sempre, l’altre cas d’us. Per indicar-ho s’utilitza la relació extends.  

 

6.3.1.Actors 

En aquest diagrama apareixen tots els actors i les seves relacions. Els actors són usuari anònim, usuari 

registrat, administrador, propietari, client i sistema.  

 

 

Figura 43. Actors del sistema 

 

 
 

 

6.3.2.Casos d’us d’usuari anònim 

En aquest diagrama apareixen tots els casos d’us relacionats amb l’actor usuari anònim. 
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Figura 44. Casos d’us d’usuari anònim 

 

 
 

 

6.3.3.Casos d’us de client 

En aquest diagrama apareixen tots els casos d’us relacionats amb l’actor client. 

 

 

Figura 45. Casos d’us de client 
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6.3.4.Casos d’us de propietari  

En aquest diagrama apareixen tots els casos d’us relacionats amb l’actor propietari. 

 

 

Figura 46. Casos d’us de propietari 
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6.3.5.Casos d’us d’administrador 

En el cas de l’administrador tenim dos diagrames, un corresponent als casos d’us del lloc web (figura 

47), i un altre corresponent als casos d’us de la base de dades (figura 48). 

 

 

Figura 47.Casos d’us d’administrador web 

 

 
 

 

Figura 48.Casos d’us d’administrador BD 
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6.4.Especificació casos d’us 

  

En aquest apartat tenim les especificacions de tots els casos d’us del sistema. 

  

6.4.1.Registrar usuari 

Un usuari es registra en el sistema. 

 

Cas d’us Registrar usuari 

Actors Usuari anònim (iniciador), sistema.  

Propòsit Registrar un usuari en l’aplicació.  

Resum 
Un usuari anònim entra en l’aplicació,accedeix a l’apartat de registre 

d’usuaris i omple el formulari. L’aplicació registre les dades.  

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un usuari anònim entra a l’aplicació i 

accedeix a l’apartat de registre d’usuaris. 
 

 2. L’aplicació mostra un codi captcha.  

3. L’usuari anònim escriu el captcha.  

 
4. L’aplicació mostra el formulari de 

registre d’usuari. 

5. L’usuari anònim omple el formulari de 

registre i l’envia. 
 

 
6. L’aplicació comprova les dades i les 

guarda en la BBDD.  

 
7. L’aplicació envia un mail a l’usuari amb 

la seva contrasenya.  

Cursos alternatius 

Línia 4: El codi captcha introduït  no és correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna 

a la línia 3. 

Línia 6: L’e-mail introduït ja existeix en el sistema. Es mostra un missatge d’error i es 

torna a la línia 5. 

Línia 6: Algun dels camps obligatoris esta buit o alguna de les dades del formulari no es 

correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 5.   
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6.4.2.Buscar establiment 

Un usuari anònim o registrat busca establiments en l’aplicació utilitzant el cercador. 

 

Cas d’us Buscar establiment 

Actors Usuari anònim/Client/Propietari/Administrador (iniciador), sistema.  

Propòsit 
Buscar un establiment introduint la província o la modalitat de 

l’establiment. 

Resum 

Un usuari entra en l’aplicació i tria en el cercador la província o la 

modalitat de l’establiment. L’aplicació mostra una llista amb els resultats 

que concordin amb la recerca.  

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari escull d’un llistat de buscador la 

província i la modalitat de l’establiment que 

esta buscant. 

 

 

2. L’aplicació mostra un llistat amb els 

establiments que es corresponen amb la 

recerca. 

Cursos alternatius 

No hi ha cursos alternatius. 
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6.4.3.Visualitzar informació establiment   

Un usuari anònim o registrat visualitza la informació d’un establiment. 

 

Cas d’us Visualitzar informació establiment 

Actors Usuari anònim/Client/Propietari/Administrador (iniciador), sistema.  

Propòsit Visualitzar la informació i les fotografies d’un establiment.  

Resum 
L’usuari selecciona un establiment i l’aplicació mostra la informació i les 

fotografies disponibles sobre aquest.   

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari busca un establiment. 

See section “Buscar establiment” 
 

2. L’usuari selecciona un establiment.  

 

2. L’aplicació mostra la informació i les 

fotografies que té emmagatzemades de 

l’establiment seleccionat. 

Cursos alternatius 

No hi ha cursos alternatius. 
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6.4.4.Identificar-se 

 Un usuari registrat s’identifica en l’aplicació utilitzant l’e-mail i la contrasenya. 

 

Cas d’us Identificar-se  

Actors Client/Propietari/Administrador (iniciador), sistema.  

Propòsit Identificar-se en l’aplicació. 

Resum 
Un usuari registrat entra en l’aplicació,accedeix a l’apartat de identificació 

 i omple els camps d’e-mail i contrasenya. L’aplicació identifica l’usuari. 

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un usuari registrat entra a l’aplicació i 

accedeix a l’apartat de identificació 

d’usuari. 

 

2. L’usuari omple els camps d’e-mail i 

contrasenya.   
 

 
3. L’aplicació comprova que l’e-mail i la 

contrasenya siguin correctes.  

 4. L’aplicació identifica a l’usuari.  

Cursos alternatius 

Línia 3: Algun dels camps esta buit. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 2. 

Línia 3: L’e-mail introduït no existeix en el sistema o pertany a un usuari donat de baixa. 

Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 2. 

Línia 3: La contrasenya introduïda no és correcta. Es mostra un missatge d’error i es 

torna a la línia 2. 
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6.4.5.Donar de baixa usuari   

Un usuari registrat es dona de baixa de l’aplicació. 

  

Cas d’us Donar de baixa usuari  

Actors Client/Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Donar de baixa un usuari de l’aplicació. 

Resum 
Un usuari registrat, accedeix a l’apartat de baixa d’usuari i es dona de 

baixa de l’aplicació.    

Tipus Secundari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. L’usuari accedeix a l’apartat de baixa 

d’usuari, escriu el seu e-mail i verifica que 

si que es vol donar de baixa. Envia la 

sol·licitud de baixa.   

 

 

3. L’aplicació comprova que l’usuari 

identificat sigui el mateix que es vol donar 

de baixa i que hagi verificat que si que es 

vol donar de baixa.  

 

4. L’aplicació dona de baixa l’usuari.  

Si l’usuari a donar de baixa és un 

propietari, també es donen de baixa els 

seus establiments.  

See section “Donar de baixa establiment” 

Cursos alternatius 

Línia 3: L’e-mail no és correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 2. 

Línia 3: L’usuari identificat no ha indicat que no es vol donar de baixa. Es mostra un 

missatge i es torna a la línia 2. 
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6.4.6.Visualitzar dades usuari 

Un usuari registrat visualitza les seves dades. 

 

Cas d’us Visualitzar dades usuari 

Actors Client/Propietari/Administrador (iniciador), sistema.  

Propòsit Visualitzar les dades de usuari. 

Resum 
Un usuari registrat accedeix a l’opció de visualitzar dades usuari. 

L’aplicació mostra les dades de l’usuari.    

Tipus Secundari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se”  
 

2. L’usuari accedeix a l’apartat visualitzar 

dades.  
 

 3. L’aplicació mostra les dades de l’usuari. 

Cursos alternatius 

No hi ha cursos alternatius. 
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6.4.7.Modificar dades usuari 

Un usuari registrat modifica les seves dades. 

 

Cas d’us Modificar dades usuari  

Actors Client/Propietari/Administrador (iniciador), sistema.  

Propòsit Modificar les dades d’un usuari.  

Resum 
Un usuari registrat accedeix a l’opció de modificar dades d’usuari, realitza 

els canvis que desitja i l’aplicació els emmagatzema.    

Tipus Secundari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. L’usuari visualitza les dades que vol 

modificar.     

See section “Visualitzar dades usuari” 

 

3. L’usuari accedeix a l’opció de modificar 

dades, fa els canvis necessaris i els envia. 
 

 
4. L’aplicació comprova que les dades 

siguin correctes i emmagatzema els canvis. 

Cursos alternatius 

Línia 4: Alguna de les dades modificades no es correcte. Es mostra un missatge d’error i es 

torna a la línia 3.  
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6.4.8.Valorar establiment 

Un client valora un establiment. Un client només pot fer una valoració en cada establiment. 

  

Cas d’us Valorar establiment 

Actors Client (iniciador), sistema.  

Propòsit Fer una valoració sobre un establiment. 

Resum 
Un client selecciona un establiment i fa una valoració sobre aquest. 

L’aplicació emmagatzema la valoració. 

Tipus Primari i essencial.   

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2.L’usuari visualitza la informació de 

l’establiment que vol valorar.     

See section “Visualitzar informació 

establiment” 

 

 

3.L’aplicació comprova que l’usuari 

identificat sigui un client i mostra l’opció 

valorar establiment.  

4.L’usuari accedeix a l’opció de valorar.  

 
5.L’aplicació mostra els camps que ha 

d’omplir. 

6.El client omple els camps i envia la 

valoració.  
 

 
7.L’aplicació comprova les dades i 

emmagatzema la valoració. 

Cursos alternatius 

Línia 4: L’usuari identificat no és un client. No es mostra l’opció de valorar establiment. 

Línia 7: Alguna dada no es correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 6. 
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6.4.9.Eliminar valoració   

Un client elimina una valoració que ha fet. 

 

Cas d’us Eliminar valoració 

Actors Client (iniciador), sistema.  

Propòsit Eliminar una valoració d’un establiment.     

Resum 

Un client visualitza les dades d’un establiment i accedeix a l’opció 

eliminar valoració. L’aplicació mostra un formulari per verificar la 

eliminació, el client l’omple i s’elimina la valoració.       

Tipus Secundari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un client s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. El client veu les dades d’un establiment.  

See section “Visualitzar informació 

establiment” 

 

 

3.Si el client té algun comentari en 

l’establiment, es mostra l’opció d’eliminar 

valoració. 

4. El client accedeix a l’opció d’eliminar.   

 
5.L’aplicació mostra un formulari per 

verificar la eliminació. 

6. El client omple i envia el formulari.   

 

7. L’aplicació comprova que les dades 

siguin correctes i elimina del sistema la 

valoració corresponent. 

Cursos alternatius 

Línia 7: Alguna de les dades no es correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la 

línia 5. 
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6.4.10.Fer reserva 

Un client fa una reserva en un establiment.   

 

Cas d’us Fer reserva 

Actors Client (iniciador), sistema. 

Propòsit Fer una petició de reserva.  

Resum 

Un client selecciona un establiment i omple el formulari de reserva. 

L’aplicació envia un e-mail al propietari de la masia, amb les dades de la 

reserva i de l’usuari que l’ha fet.      

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. L’usuari visualitza la informació de 

l’establiment on vol fer la reserva.     

See section “Visualitzar informació 

establiment” 

 

 

3.L’aplicació comprova que l’usuari 

identificat sigui un client i mostra l’opció 

de fer reserva. 

4. L’usuari accedeix a l’opció fer reserva.  

 
5.L’aplicació mostra un formulari per fer 

reserves. 

6. L’usuari omple el formulari i l’envia  

 

7.L’aplicació comprova les dades, 

emmagatzema la petició de reserva i envia 

un e-mail al propietari de la casa amb totes 

les dades.  

Cursos alternatius 

Línia 3: L’usuari identificat no és un client. No es mostra l’opció fer reserva. 

Línia 7: Alguna dada no es correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 6. 
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6.4.11.Visualitzar dades establiment 

Un propietari visualitza les dades del seu establiment. 

 

Cas d’us Visualitzar dades establiment   

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Visualitzar totes les dades d’un establiment.    

Resum 
Un propietari selecciona un establiment i l’aplicació mostra totes les dades 

de l’establiment seleccionat.        

Tipus Secundari i essencial.   

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. L’usuari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. L’usuari accedeix a les seves dades. 

Selecciona un dels seus establiments. 

See section “Visualitzar dades usuari” 

 

 
3. L’aplicació mostra totes les dades de 

l’establiment seleccionat. 

Cursos alternatius 

No hi ha cursos alternatius.  
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6.4.12.Modificar dades establiment 

Un propietari modifica les dades del seu establiment. 

 

Cas d’us Modificar dades establiment 

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Modificar les dades d’un establiment.     

Resum 

Un propietari visualitza les dades d’un establiment, accedeix a l’opció 

modificar dades establiment i fa els canvis necessaris. L’aplicació 

emmagatzema els canvis fets.     

Tipus Secundari i essencial.  

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un propietari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. El propietari visualitza les dades d’un 

establiment. 

See section “Visualitzar dades establiment” 

 

3. El propietari accedeix a l’opció modificar 

dades establiment.   
 

 
4. L’aplicació mostra els camps de les 

dades que es poden modificar.  

5. El propietari modifica les dades que 

desitja i envia els canvis. 
 

 
6. L’aplicació comprova que les dades 

siguin correctes i emmagatzema els canvis. 

Cursos alternatius 

Línia 6: Alguna de les dades modificades no es correcte. Es mostra un missatge d’error i es 

torna a la línia 5.  
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6.4.13.Enviar fotografia   

Un propietari envia una fotografia per un dels seus establiments. El màxim de fotografies que pot tenir un 

establiment és 6. 

 

Cas d’us Enviar fotografia 

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Enviar una fotografia per un establiment. 

Resum 

Un propietari accedeix a l’opció enviar fotografia, omple el formulari i 

envia la fotografia que vol. L’aplicació emmagatzema la fotografia i les 

seves dades.  

Tipus Primari i essencial.  

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. El propietari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2. El propietari visualitza les dades d’un dels 

seus establiments.  

See section “Visualitzar dades establiment” 

 

3. El propietari accedeix a l’opció enviar 

fotografia.    
 

 
4. L’aplicació mostra el formulari per 

enviar fotografies. 

5. El propietari envia la fotografia i les dades 

sobre aquesta. 
 

 

6. L’aplicació comprova que la fotografia i 

les dades siguin correctes i que la casa no 

tingui ja el màxim de fotografies (6). Es 

guarda la fotografia i les dades d’aquesta. 

Cursos alternatius 

Línia 6: L’establiment té 6 fotografies. Es mostra un missatge d’error i es torna a la línia 5.  

Línia 6: Alguna de les dades no es correcte . Es mostra un missatge d’error i es torna a la 

línia 5. 
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6.4.14.Eliminar fotografia   

Un propietari elimina una fotografia d’un dels seus establiments. 

 

Cas d’us Eliminar fotografia 

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Eliminar una fotografia d’un establiment. 

Resum 
Un propietari visualitza les dades del seu establiment i accedeix a l’opció 

eliminar fotografia. L’aplicació elimina la fotografia i les seves dades.  

Tipus Secundari  i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un propietari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2.El propietari visualitza les dades d’un 

establiment i accedeix a l’opció eliminar 

fotografia 

See section “Visualitzar dades establiment” 

 

 
3.L’aplicació mostra un formulari per 

verificar l’eliminació.  

4. L’usuari omple el formulari i l’envia.   

 
5.L’aplicació elimina la fotografia i les 

seves dades del sistema. 

Cursos alternatius 

Línia 5: Alguna de les dades no és correcte. Es mostra un missatge i es torna a la línia 4.  
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6.4.15.Registrar establiment 

Un propietari registra un establiment.   

 

Cas d’us Registrar establiment 

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Registrar un establiment.     

Resum 
Un propietari  accedeix a l’opció registrar establiment i omple el formulari 

de registre. L’aplicació emmagatzema l’establiment. 

Tipus Primari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1.El propietari  s’identifica.   

See section “Identificar-se” 
 

2.El propietari  visualitza les seves dades i 

accedeix a l’opció registrar establiment. 

See section “Visualitzar dades usuari” 

 

 
3.L’aplicació mostra el formulari de 

registre d’establiments. 

4.El propietari  omple el formulari de registre 

i l’envia. 
 

 
5.L’aplicació comprova les dades i les 

emmagatzema.  

Cursos alternatius 

Línia 5: Alguna de les dades no és correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la 

línia 4.   
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6.4.16.Donar de baixa establiment 

Un propietari dona de baixa un dels seus establiments. 

 

Cas d’us Donar de baixa establiment 

Actors Propietari (iniciador), sistema.  

Propòsit Donar de baixa un establiment. 

Resum 
Un propietari selecciona un establiment i accedeix a l’opció donar de baixa 

establiment. L’aplicació marca l’establiment com a donat de baixa. 

Tipus Secundari i essencial. 

Curs típic d’esdeveniments 

Acció de l’actor Resposta del sistema 

1. Un propietari s’identifica.  

See section “Identificar-se” 
 

2.El propietari  visualitza les seves dades i 

escull un dels seus establiments. 

See section “Visualitzar dades usuari” 

 

 3.L’aplicació mostra les dades de 

l’establiment. 

4. El propietari accedeix a l’opció donar de 

baixa establiment. 
 

 5.L’aplicació mostra el formulari de baixa. 

6. El propietari omple el formulari i l’envia.  

 
7.L’aplicació comprova les dades i marca 

l’establiment com a donat de baixa. 

Cursos alternatius 

Línia 7: Alguna de les dades no és correcte. Es mostra un missatge d’error i es torna a la 

línia 6.   
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7.Disseny 

 

 

En aquest capítol s’estudien els diagrames de classes, la creació de la base de dades i la interfície de 

l’aplicació.  

 

7.1.Diagrama de classes 

 

En el diagrama de classes, veure figura 49, podem observar totes les classes que formaran part de la base 

de dades del sistema i les relacions que hi haurà entre elles. També podem veure els atributs de les 

classes, el tipus de dada de cada atribut i quin tipus d’atribut és. 

 

 
Figura 49. Diagrama de classes 
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7.1.1.Diagrama usuaris  

En aquest apartat s’estudia el diagrama de classes corresponent als usuaris. Es pot veure el diagrama 

d’usuaris en la figura 50.  A continuació s’explica cada una de les classes que apareixen.  

 

 

Figura 50. Diagrama usuaris  

 

 
 

 

Usuari registrat 

 És la superclasse de client, propietari i administrador. Té els següents atributs: 

 e-mail: és la clau primària, servirà per identificar els usuaris registrats. 

 contrasenya: servirà perquè els usuaris registrats s’identifiquin. 

 rol: aquest atribut determina quin rol adquireix l’usuari, client, propietari o administrador 

 nom 

 cognoms 

 telèfon 

 país 

 província 

 població 

 direcció 

 codi_postal 

 data_alta: data en que l’usuari es registra en l’aplicació. 

 actiu: per identificar els usuaris donats de baixa 

 

Client i Propietari 

Les subclasses client i propietari tenen els mateixos atributs: 

 idClient e idPropietari: són les claus primàries, serviran per identificar els clients i els propietaris 

respectivament. També fan de clau forana cap a e-mail en usuari registrat. 

 data_baixa: data en que l’usuari es dona de baixa de l’aplicació.  
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Administrador 

La subclasse administrador té els mateixos atributs que la superclasse usuari registrat. Com a subclasse 

comparteix l’identificador: 

 idAmin: és la clau primària, serveix per identificar l’administrador. També fa de clau forana cap 

a e-mail en usuari registrat. 

 

7.1.2.Diagrama establiments  

En aquest apartat s’estudia el diagrama de classes corresponent als establiments. Es pot veure el 

diagrama d’establiments en la figura 51. A continuació es comenten les classes que apareixen, excepte 

propietari, que s’ha comentat en l’apartat 7.1.1. 

  

 
Figura 51. Diagrama establiments 
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Establiment 

És la superclasse de masia i masoveria. Té els següents atributs: 

 num_reg: és el número de registre que dóna el Departament de Turisme de la Generalitat. És la 

clau primària i servirà per identificar els establiments.  

 id_propietari: és una clau forana que relaciona l’establiment amb el seu propietari. Fa referència 

al idPropietari de la classe propietari. 

 tipus: aquest atribut determina si l’establiment és una masia o una masoveria. 

 nom 

 província 

 població 

 direcció 

 telèfon 

 URL_web: direcció de la pàgina web de l’establiment. 

 serveis: serveis que ofereix l’establiment. 

 capacitat: numero amb la capacitat total de l’establiment. 

 descripció: descripció de l’establiment, indicant el nombre d’habitacions i el tipus. També s’ha 

de descriure els exteriors. 

 activitats: les activitats que s’ofereixen a la casa i les que es poden fer pels voltants. 

 preus: descripció dels preus per temporades de les habitacions o de la casa.  

 com_arribar 

 longitud_GPS: coordenada per localitzar l’establiment amb GPS. 

 latitud_GPS: coordenada per localitzar l’establiment amb GPS. 

 data_alta: data en que l’establiment es registra en l’aplicació. 

 data_baixa: data en que l’establiment es dona de baixa de l’aplicació.  

 actiu: serveix per indicar si s’ha donat de baixa. 

 

Masia i masoveria 

Les subclasses masia i masoveria tenen els mateixos atributs que la superclasse establiment. Com a 

subclasse comparteixen l’identificador: 

 n_registre i numero_reg: són les claus primàries i serviran per identificar les masies i masoveries 

respectivament. També són claus foranes cap a num_reg de la classe establiment. 

 

Fotografia 

La classe fotografia representa les fotografies dels establiments. Té cinc atributs: 

 idFotografia: és la clau primària, un número que identifica les fotografies. 

 allotjament: és una clau forana que relaciona la fotografia amb l’establiment a que pertany. 

 peu: és un petit text que es situa sota la fotografia. 

 tipus: aquest atribut determina a que pertany la fotografia, façana, interior, exterior o activitats. 

 ruta: és la direcció del servidor on esta la fotografia, ja que no es guarda en la BD. 

 

7.1.3.Diagrama valoracions 

En aquest apartat s’estudia el diagrama de classes corresponent a les valoracions. Es pot veure el 

diagrama de valoracions en la figura 52.  A continuació es comenta la classe valoració. La classe client 

s’ha comentat en l’apartat 7.1.1 i la classe establiment en l’apartat 7.1.2.  
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Figura 52. Diagrama valoracions  

 

 
 

 

Valoració 

La classe valoració representa les valoracions que fan els clients dels establiments. Té sis atributs: 

 id_client: forma part de la clau primària juntament amb id_establiment. És una clau forana que 

relaciona la valoració i el client que l’ha fet.  

 id_establiment: forma part de la clau primària juntament amb id_client. És una clau forana que 

relaciona la valoració i l’establiment que ha estat valorat.  

 nota: és un valor numèric del 1 al 10. 

 comentari: text  amb l’opinió del client sobre l’establiment. 

 suggeriment: text amb els suggeriments que fa el client sobre les coses que es poden fer durant 

l’estada en l’establiment. 

 data: és la data en que s’ha fet la valoració. 

 

7.1.4.Diagrama reserves 

En aquest apartat s’estudia el diagrama de classes corresponent a les reserves. Es pot veure el diagrama 

de reserves en la figura 53.  A continuació es comenta la classe reserva. La classe usuari registrat s’ha 

comentat en l’apartat 7.1.1 i la classe establiment en l’apartat 7.1.2.  
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Figura 53. Diagrama reserves 

 

 

 

 

Reserva  

La classe reserva representa les reserves que fan els usuaris en establiments. Té set atributs: 

 idreserva: és la clau primària. 

 idUsuari: És una clau forana que relaciona la reserva i l’usuari que l’ha fet.   

 idcasa: És una clau forana que relaciona la reserva i l’establiment que ha estat reservat.  

 data_reserva: és la data en que s’ha fet la petició de reserva.  

 data_entrada: és la data en que l’usuari arriba a la masoveria. 

 data_sortida: és la data en que l’usuari marxa de la masoveria. 

 activa: aquest atribut ens indica si la reserva es valida o no. El valor de l’atribut es 1 i la reserva 

es valida mentre no sigui cancel·lada, llavors el valor de activa passa a ser 0.  

 

En aquesta classe s’han introduït alguns canvis respecte a l’esquema que indicava el model lògic.  

 

S’ha afegit un identificador (idreserva) per que d’aquesta forma es puguin tindre a la base de dades varies 

reserves del mateix usuari en la mateixa casa. Això no podia ser abans, ja que el parell idUsuari i idcasa 

formaven la clau primària.  
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També s’ha modificat la clau forana, que apunta a usuari registrat enlloc de a client. Això s’ha fet 

pensant en una ampliació de l’aplicació en la que s’implementi una central de reserves. Així els usuaris o 

propietaris podrien cancel·lar reserves.   

 

7.2.Base de dades 

 

Per a la creació de l’estructura de la base de dades s’ha utilitzat MySQL Workbench. Desprès de crear 

l’estructura s’ha generat un document .sql amb totes les sentencies per generar la BD. 

 

Aquest document s’ha importat des de phpMyAdmin, on s’ha generat tota l’estructura de la base de 

dades. 
 

 

Figura 54.Creació BD amb MySQL Workbench  

 

 
 

 

Amb phpMyAdmin es pot administrar la base de dades, el que ens ha permès inserir, eliminar i modificar 

taules, columnes, atributs i registres per a fer probes durant la implementació del projecte.  
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Figura 55.Administració BD amb phpMyAdmin 

 

 
 

 

7.2.1.Trigges 

Pel funcionament de l’aplicació s’han creat alguns triggers en la BD. Els triggers s’han creat amb la 

consola de MySQL, que per aquest fet ha resultat més pràctica que phpMyAdmin. 

 

 

Figura 56.Consola MySQL 
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Trigger  ins_establiments 

Trigger ins_establiments (figura 57): desprès de inserir un registre en la taula establiments, mira si és del 

tipus masia o masoveria i crea un registre en la taula corresponent. 

 

 

Figura 57.Trigger ins_establiments  

 

 
 

 

Trigger  ins_usuaris 

Trigger ins_usuaris (figura 58): desprès de inserir un registre en la taula usuari_registrat, mira el rol de 

l’usuari i crea un registre en la taula corresponent. 

 

 
Figura 58.Trigger ins_ usuaris 

 

 
 

 

Trigger  ins_databaixa 

Trigger  ins_databaixa (figura 59): desprès de donar de baixa un usuari modifica la data_baixa amb la 

data actual. 
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Figura 59.Trigger ins_ databaixa 

 

 
 

 

Trigger  ins_ baixacases 

Trigger  ins_baixacases (figura 60): desprès de donar de baixa un propietari dona de baixa els seus 

establiments, actualitzant les seves dates de baixa. 

 

 
Figura 60. Trigger ins_ databaixa 

 

 
 

 

7.3.Interficie 

 

En aquest apartat es mostren les pagines amb les funcionalitats més importants del lloc web Turisllat. 

 

7.3.1.Pàgina inicial 

La pàgina inicial index.php es pot veure en la figura 61. En aquesta pàgina està el cercador de cases, que 

disposa de filtrat per modalitat d’establiment i província. També hi ha una breu explicació sobre que és 

Turisllat. 

 

En la part superior hi ha el menú, que disposa de quatre pestanyes: Turisme rural, Masies, Masoveries i 

contactar. 
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Figura 61.index.php 

 

 
 

 

 

La pestanya de Turisme rural ens porta a una pàgina on hi ha una explicació de les modalitats 

d’establiment de turisme rural, i on també s’explica que és el número de registre de les cases. 

 

Les pestanyes de Masies i Masoveries porten a una pàgina amb totes les masies o masoveries, segons la 

pestanya, ordenades per províncies.  

 

La pestanya contactar porta a una pàgina on hi ha un formulari que s’envia a l’administrador de Turisllat, 

per què els usuaris puguin fer arribar comentaris o preguntes. 

 

En la part superior també hi ha dos links, accés usuari i registrar-se. El primer porta a la pàgina on els 

usuaris s’identifiquen, la segona porta a la pàgina on està el formulari de registre d’usuaris. 

 

7.3.2.Pàgina contactar 

La pàgina per contactar amb l’administrador de Turisllat es pot veure en la figura 62. Es pot utilitzar el 

formulari que s’envia automàticament a la direcció de Turisllat, o es pot fer servir el link de la part 

inferior que obre el gestor de correu del client amb la direcció de Turisllat. 
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Figura 62.Pàgina contactar 

 

 
 

 

7.3.3.Pàgina accés usuari 

La pàgina per identificar-se en el sistema, es pot veure en la figura 63. En aquesta pàgina apareix el 

formulari per iniciar sessió. Es demana el e-mail i la contrasenya.  

 

 
Figura 63.Pàgina identificació 
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7.3.4.Pàgina registrar usuari 

La pàgina per registrar usuaris es pot veure en la figura 64. En aquesta pàgina està el formulari per 

registrar usuaris en l’aplicació.  

 

 

Figura 64. Pàgina registrar usuari 

 

 
 

 

7.3.5.Pàgina baixa usuari 

La pàgina per donar de baixa usuaris es pot veure en la figura 65. Per donar-se de baixa l’usuari ha 

d’haver iniciat sessió. 

 

Al iniciar sessió, els link de la part superior canvien de accés usuari i registrar-se a les teves dades i 

desconnectar-se.  

 

Des del link les teves dades, l’usuari es dirigeix a la pàgina on pot veure i modificar les seves dades. Si es 

pressiona el link desconnectar-se es tenca la sessió. 
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Figura 65. Pàgina baixa usuari 

 

 
 

 

7.3.6.Pàgina dades usuari  

La pàgina amb les dades dels usuaris registrats es pot veure en la figura 66. En aquesta pàgina els usuaris 

poden veure i modificar les seves dades. En la part inferior de la pàgina apareixen les reserves actives de 

l’usuari. 

 

En la part superior hi ha tres links. Els dos primers, informació personal e informació reserves, porten a 

diferents seccions dins la mateixa pàgina. El tercer link, donar-se de baixa, porta a la pàgina de baixa 

d’usuari. 
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Figura 66.Dades usuari 

 

 
 

 
7.3.7.Pàgina registrar establiments  

La pàgina per registrar establiments es pot veure en la figura 67. En aquesta pàgina està el formulari de 

registre d’establiments. Els propietaris que han iniciat sessió poden arribar a aquesta pàgina des de la 

pàgina de dades personals. 
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Figura 67. Pàgina registrar establiment 

 

 
 

 

7.3.8.Pàgina baixa establiments  

La pàgina per donar de baixa establiments es pot veure en la figura 68. En aquesta pàgina està el 

formulari de verificació de baixa d’establiment.  
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Figura 68. Pàgina baixa establiment 

 

 
 

 

7.3.9.Pàgina enviar fotografies  

La pàgina per enviar fotografies es pot veure en la figura 69. En aquesta pàgina està el formulari per 

enviar fotografies. Els propietaris que han iniciat sessió poden arribar a aquesta pàgina des de la pàgina 

de dades de l’establiment.  

 

 

Figura 69. Pàgina enviar fotografia 
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7.3.10.Pàgina eliminar fotografies  

La pàgina per eliminar fotografies es pot veure en la figura 70. En aquesta pàgina està el formulari per 

verificar l’eliminació de fotografies. Els propietaris que han iniciat sessió poden arribar a aquesta pàgina 

des de la pàgina de dades de l’establiment.  

 

 

Figura 70. Pàgina eliminar fotografia 

 

 
 

 

7.3.11.Pàgina informació establiment  

Es pot veure la pàgina amb la informació de establiment en la figura 71. En aquesta pàgina es poden 

veure les dades de l’establiment, les fotografies i els comentaris. 

 

En la part superior cinc links. Els tres primers, veure informació, veure plànol i veure comentaris,  porten 

a diferents seccions d’aquesta pàgina.  

 

El link fer reserva porta a una pàgina per fer una petició de reserva per a l’establiment que s’estava 

observant.   

 

El link fer comentari reserva porta a una pàgina on es pot fer la valoració de l’establiment que s’estava 

observant.   
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Figura 71. Pàgina dades establiment 

 

 
 

 

7.3.12.Pàgina fer  reserves  

La pàgina per fer reserves es pot veure en la figura 72. En aquesta pàgina es mostra el formulari per fer 

peticions de reserva. 

 

L’usuari omple el formulari, i un cop prem enviar, l’aplicació envia un correu electrònic al propietari 

amb totes les dades. 
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Figura 72. Pàgina reserva establiment 

 

 
 

 

7.3.12.Pàgina valorar establiment 

Es pot veure la pàgina per valorar un establiment en la figura 73. En  aquesta pàgina està el formulari que 

s’ha d’omplir per fer una valoració d’un establiment. 

 

El client arriba aquí des de la pagina de informació de l’establiment. 
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Figura 73. Pàgina valorar establiment 
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8. Conclusions i perspectives 

 

 

8.1.Conclusió 

 

Al finalitzar el projecte la meva valoració és positiva,  ja que m’ha permès utilitzar eines i llenguatges 

que no coneixia. He adquirit experiència i coneixements en llenguatges de programació web, en 

configuració de servidors i en creació i manipulació de bases de dades. També m’ha servit per repassar  

tot el que he après durant la carrera.  

 

El lloc web té totes les funcionalitats que s’han plantejat en un inici i compleix els requisits especificats. 

També ha superat totes les probes de funcionament, per tant l’aplicació s’ha finalitzat correctament.  

 

8.2.Temporalització 

 

En la fase de documentació del projecte, he pogut observar que hi ha hagut una desviació respecte a la 

planificació temporal del punt 1.3. 

 

Amb les dades resultants de la temporalització final del projecte s’ha realitzat la taula 7, en la que 

apareix la data inici, la data fi i la duració en dies de cada fase.   

 

 

Taula 7. Temporalització del projecte 

 

Activitats Data inici Data fi Duració (dies) 

Estudi e introducció del projecte 07/10/2011 14/10/2011 8 

Estudi de les tecnologies 15/10/2011 24/10/2011 10 

Aprenentatge de les tecnologies 25/10/2011 08/11/2011 15 

Anàlisis de requeriments 09/11/2011 20/11/2011 12 

Especificació 21/11/2011 02/12/2011 12 

Disseny 03/12/2011 14/12/2011 12 

Implementació/Proves 15/12/2011 18/01/2012 35 

Documentació 19/01/2012 26/01/2012 8 

Total 07/10/2011 24/01/2012 112 
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L’estudi de les tecnologies hem va portar mes dies del que esperava ja que no tenia masses coneixements 

en tecnologies web. Degut a això vaig haver d’escurçar el temps dedicat a l’aprenentatge per no 

endarrerir-me més.  

 

Les fases d’anàlisi, especificació i disseny també es van allargar, ja que vaig haver de repassar els 

coneixements adquirits durant la carrera, sobretot els de les assignatures ESOE, ESO1 e IBDA. La 

implementació també em va ocupar uns dies més dels programats.  

 

En la fase de documentació es van dedicar més hores al dia per recuperar el temps extra dedicat a la resta 

de fases. 

 

La duració total del projecte ha sigut de 112 dies, en contra dels 104 dies planificats en el l’apartat 1.3.  

En la figura 74 es pot veure un diagrama de Gantt amb la temporalització final del projecte. 

 

 

Figura 74.Diagrama de Gantt del projecte 

 

 

 

 

8.3. Perspectives 

 

Les perspectives del lloc web podrien ser favorables, ja que encara que existeixen moltes webs dedicades 

al turisme rural, no n’hi ha cap especialitzada en cases aïllades. Per aquest motiu Turisllat pot destacar 

entre els altres portals. 

 

En el futur es podrien realitzar algunes millores que aportarien valor afegit a l’aplicació, fent-la més 

atractiva de cara als usuaris.  
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8.3.1.Possibles millores 

Un cop acabat el projecte un pensa en tot el es podria fer per millorar-lo. En aquest apartat es comenten 

les millores que es podrien implementar en l’aplicació. 

Cercador  

Un dels temes pendents és la implementació d’un cercador de cases més potent. L’aplicació ens ofereix 

la possibilitat de cercar cases per província o modalitat, també disposa de l’opció de veure totes les 

masies o masoveries ordenades per províncies.  

 

Un cercador més potent ens permetria cercar cases per nom, població,  província o modalitat, fins i tot si 

l’usuari només introduís una part del text a cercar.  

 

Central de reserves  

Una millora important seria implementar una central de reserves pels establiments.  

 

Aquesta funcionalitat aportaria molt de valor afegit a l’aplicació, ja que permetria gestionar les reserves 

de forma automàtica, sense necessitat de verificació per part dels propietaris. També permetria al usuaris 

la cancel·lació de les reserves, seguint la política de cancel·lacions que s’apliqués.  

 

Compatibilitat amb dispositius portàtils 

La compatibilitat amb dispositius portàtils es basa en l’adaptació de la interfície segons el dispositiu en 

que es visualitzi. Amb això s’asseguraria que tots els usuaris, independentment del dispositiu des de el 

qual accedissin,  poguessin veure correctament el contingut de l’aplicació. 

 

El projecte s’ha desenvolupat amb XHTML, que separa el format del contingut utilitzant fulles d’estil en 

cascada (CSS). En l’aplicació s’ha fet servir CSS extern, que és un fitxer extern que conté tot els estils 

del format que s’han d’aplicar al lloc web.  

La utilització de CSS extern facilitarà la futura adaptació del format a diferents dispositius. El que es fa 

és crear una sentencia que detecta la resolució de la finestra del navegador, i en funció d’això aplicar una 

fulla d’estils o un altre. El canviar de fulles d’estil permet variar les mides del tipus de lletra, els marges 

o la situació dels elements en la finestra, entre d’altres coses. 
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Apèndix A. Glossari 
 

 

A1.Glossari del projecte 

 

 

ACID:   Atomicitat, Consistència, Aïllament i Definitivitat (Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability) són les propietats que ha de complir tot SGBD per garantir 

que les transaccions siguin fiables. 

  

Allotjament rural:  Un allotjament rural és aquells en el qual el seu titular no està obligat a obtenir 

rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir a la mateixa comarca o 

habitatge, dependent de la modalitat. 

 

Apache:  És un servidor web HTTP desenvolupat per The Apache Software Foundation. 

És multiplataforma i open source.  

  

API:   Interfície de programació d’aplicacions (Application Programming Interface). És 

el conjunt de funcions, procediments o mètodes que ofereix una biblioteca per 

ser utilitzats per un altre software.  

 

ASP.NET:  És un framework de Microsoft que s’utilitza per construir llocs web dinàmics, 

aplicacions i serveis web XML. 

 

BD:   Base de dades. 

  

Casa de pagès:  També anomenada establiment d'agroturisme. És aquella en la qual la persona 

titular obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on les persones usuàries 

poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l'explotació agrària a la qual 

estan vinculades. 

 

Casa de poble  

compartida:  És un habitatge unifamiliar dins de nucli de població. que comparteix el titular 

amb els usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim 

d'habitacions i com a mínim, d'esmorzar. 

 

Casa de poble  

independent:   És un habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el servei 

d'allotjament en règim d'habitatge rural.  

 

Captcha:  Proba de Turing Publica i Completament Automatitzada per Diferenciar 

Maquines i Humans (Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart). És una proba que es fa servir en computació per 

determinar quan l’usuari és o no humà.  
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CSS:   Fulles d’Estil en Cascada (Cascading Style Sheets). És el llenguatge estàndard 

per definir la presentació de la informació en documents HTML i XML.  

 

C#:   C Sharp és un llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat per 

Microsoft, que forma part de la plataforma .NET.  

 

Diagrama de Gantt: És una tècnica gràfica que s’utilitza per mostrar el temps de dedicació previst per 

a diferents activitats durant un temps total determinat. 

 

DOM:   Model d’Objectes del Document (Document Object Model). És una API per 

documents HTML i XML. Defineix l’estructura lògica dels documents, la forma 

d’accedir-hi i de manipular-los. 

 

Dreamweaver:  És un editor web d’Adobe Systems Incorporated que té llicència de software 

comercial. Esta disponible per les plataformes Windows i Mac.  

 

HTML:   Llenguatge de Marcat d'Hipertext (Hyper Text Markup Language). És un 

llenguatge de marcat que s’utilitza per descriure l’estructura de les pàgines.  

  

Identificar:  És el procés en el que un usuari accedeix a l’aplicació, utilitzant el seu e-mail i 

una contrasenya. El sistema el reconeix i li concedeix els permisos 

corresponents.  

 

IIS:   Internet Information Services és un servidor web i un conjunt de serveis pel 

sistema operatiu Windows. Està desenvolupat per Microsoft i té llicència de 

software propietari. 

 

Java:   És un llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat per Sun 

 Microsystems.  

  

Javascript:  Javascript és un llenguatge de programació interpretat que s’executa en el client. 

Esta dissenyat per generar documents web dinàmics.   

 

JDK:   Java Development Kit és un software que proporciona eines de desenvolupament 

per la creació de programes en Java. 

  

JSP:   Java Server Pages és una tecnologia d’Oracle Corporation per a la creació de 

pàgines web dinàmiques en Java. 

 

KompoZer:  És un editor web de codi obert i multiplataforma. 

 

Masia:   Una masia és un habitatge que esta situat fora del nucli de població i que pot 

estar en una explotació agrícola, ramadera o forestal, depenent de si és una cases 

de pagès o un allotjament rural. Presta el servei d'allotjament en règim 

d'habitacions, i com a mínim, d'esmorzar. 
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Masoveria:  Una masoveria és un habitatge que esta situat fora del nucli de població i que pot 

estar en una explotació agrícola, ramadera o forestal, depenent de si és una cases 

de pagès o un allotjament rural. Es lloga en règim d'habitatge rural (la casa 

sencera). 

 

MySQL:  MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional desenvolupat per 

Oracle Corporation. 

 

NetBeans:   És un entorn de desenvolupament lliure, creat principalment per a programar en 

Java. 

  

PayPal:   És una empresa que pertany al sector del comerç electrònic per Internet. Permet 

la transferència de diners entre usuaris i el pagament en comerç electrònic i 

altres serveis web. PayPal cobra un percentatge pels seus serveis. 

 

PHP:   PHP Hypertext Preprocessor és un llenguatge de programació de scripts que 

s’utilitza per a la creació de pàgines web dinàmiques. És un llenguatge 

interpretat del costat servidor. 

 

phpMyAdmin:  És una eina escrita en PHP per l’administració de MySQL. 

  

PostgreSQL:  És un sistema de gestió de base de dades relacional, orientat a objectes, open 

source i multiplataforma. 

   

Registrar:  És el procés en el que un usuari es registra en el sistema, per obtenir més 

permisos sobre l’aplicació. Es pot registrar com a client o propietari.  

 

Servlet:   Un servlet és un petit programa Java que s’executa en  el servidor, dins el 

context d’un contenidor de servlets.  

 

SGBD:   Sistema Gestor de Bases de Dades. 

  

SGML:   Llenguatge d'Etiquetat Generalitzat Estàndard (Generalized Markup Language). 

SGML és un estàndard internacional que permet definir llenguatges per a donar 

format a documents.  

 

SQL:   Llenguatge de Consulta Estructurat (Structured Query Language). És un 

llenguatge declaratiu d’accés a bases de dades relacionals. 

 

Tomcat:  Apache Tomcat funciona como un contenidor de servlets desenvolupat per 

Apache Software Foundation. 

 

Turisme rural:  Un establiment de turisme rural és aquell que presta allotjament als usuaris 

turístics en habitacions o habitatges rurals, de forma habitual i mitjançant preu. 
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VB.NET:  Visual Basic .NET és un llenguatge de programació orientat a objectes derivat 

de Visual Basic. Esta implementat sobre el framework .NET. 

Wamp:   Windows, Apache, MySQL i PHP. És un entorn de desenvolupament web pel 

sistema operatiu Windows. Conté entre d’altres, les eines que apareixen en el 

seu acrònim.   

 

WYSIWYG:  What You See Is What You Get fa referència a la tecnologia informàtica que 

permet que el que es veu durant l'edició o programació es correspongui amb el 

resultat final. 

  

XHTML:  Llenguatge de Marcat d'Hipertext Extensible eXtensible (Hyper Text Markup 

Language). És una variant de HTML, però amb la sintaxis de XML. 

  

XML:    Llenguatge de Marcat Extensible (eXtensible Mark-up Language). XML és un 

llenguatge de marcat derivat de SGML.  

 

.NET:   És un conjunt de tecnologies de Microsoft, compost per varis llenguatges de 

programació que s’executen en el .NET Framework. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3
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Apèndix B. Turisme rural  
 

 

 

Per poder entendre el tema del projecte i la seva terminologia és necessari realitzar un breu estudi sobre 

turisme rural en el que analitzem en quines modalitats es classifiquen els establiments rurals.  

 

 

B1. Establiments de turisme rural 

 

 

 Un establiment de turisme rural és aquell que presta allotjament als usuaris turístics en habitacions o 

habitatges rurals, de forma habitual i mitjançant preu. Els establiments de turisme rural es classifiquen en 

dos grups, cases de pagès i allotjaments rurals. 

 

Els establiments de turisme rural han d’estar autoritzats pel Departament de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya, que adjudica un número de registre únic a cada establiment autoritzat.  

 

En el cas de les categories de casa de pagès i allotjament rural, el format del número de registre depèn de 

la província on estigui l’establiment. En la taula b1 podem veure el format del número de registre a 

Catalunya.  

 

 

Taula B1. Format del número de registre 

 

Província Format del número de registre 

Barcelona PB - 00XXX 

Girona PG - 00XXX 

Lleida PL - 00XXX 

Tarragona PT - 00XXX 

  

 

B2.Tipus d’establiments 

 

 

Els establiments de turisme rural es classifiquen en dos grups i cadascun d'ells en quatre modalitats. Els 

dos grups són les cases de pagès i els allotjaments rurals. 
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B2.1.Cases de pagès 

 

Les cases de pagès, també anomenades establiments d'agroturisme, són aquelles en les quals la persona 

titular, pagès o pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on les persones usuàries 

poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l'explotació agrària a la qual estan vinculades. 

 

Les cases de pagès es divideixen en quatre modalitats: 

 Masia: habitatge unifamiliar fora de nucli de població, situat en el sí d'una explotació agrícola, 

ramadera o forestal, que comparteix el pagès o pagesa amb els usuaris turístics i on es presta el 

servei d'allotjament en règim d'habitacions, i com a mínim, d'esmorzar.  

 Masoveria: habitatge unifamiliar fora de nucli de població, ubicat a la mateixa explotació on es 

troba l’habitatge on hi viu el pagès o pagesa. Es lloga en règim d'habitatge rural (la casa sencera).  

 Casa de poble compartida: habitatge unifamiliar dins de nucli de població, que comparteix el 

pagès o pagesa amb els usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim 

d'habitacions i, com a mínim, esmorzar. 

 Casa de poble independent: habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el servei 

d'allotjament en règim d'habitatge rural.  

 

B2.2.Allotjaments rurals 

 

Els allotjaments rurals són aquells en els quals el seu titular no està obligat a obtenir rendes agràries, 

ramaderes o forestals, però ha de residir a la mateixa comarca o habitatge, dependent de la modalitat. 

 

Els allotjaments rurals es divideixen en quatre modalitats:   

 Masia: habitatge unifamiliar fora de nucli de població, que comparteix el titular amb els usuaris 

turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 

 Masoveria: habitatge unifamiliar fora de nucli de població que es lloga en règim d’habitatge 

rural. 

 Casa de poble compartida: habitatge unifamiliar dins de nucli de població. que comparteix el 

titular amb els usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i com 

a mínim, d'esmorzar. 

 Casa de poble independent: habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el servei 

d'allotjament en règim d'habitatge rural.  

 

B3.Masies i masoveries 

 

Turisllat esta dedicat als establiments de turisme rural aïllats. Les modalitats de masia i masoveria són les 

que compleixen la condició.  

 

Les masies i masoveries formen part dels dos grups d’establiments de turisme rural, cases de pagès i 

allotjaments rurals, per tant trobarem a l’aplicació establiments que tindran rendes agràries, ramaderes o 

forestals, i d’altres que no. 
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Per tindre més clar els dos tipus d’establiment, masia i masoveria, fer un resum de les seves 

característiques. 

 

B3.1.Masia 

Les masies són habitatges que estan situats fora les poblacions i que poden estar en una explotació 

agrícola, ramadera o forestal, depenent de si són cases de pagès o allotjaments rurals. En les masies es 

lloguen habitacions i es conviu amb el propietari. Com a mínim s’ofereix el règim de dormir més 

esmorzar.  

  

B3.2.Masoveria  

Les masoveries són habitatges que estan situats fora les poblacions i que poden estar en una explotació 

agrícola, ramadera o forestal, depenent de si són cases de pagès o allotjaments rurals. En les masoveries 

es lloga tot l’establiment 
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