
 
 
 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CCEENNTTRREE  DDEE  CCOOMMEERRÇÇ  II  OOCCII  DDEE  

SSAANNTTAA  CCOOLLOOMMAA  DDEE  GGRRAAMMEENNEETT  
  

INFRASTRUCTURES

MIDDLEWARE

Educació SocietatAdministració
Promoció 

econòmica i 
comerçOAM:

- Operació

- Administració

- Gestió



  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

 83

4 Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de 
Gramenet

4 Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet ............................................83

4.1 Introducció ...........................................................................................................83

4.2 Objectius...............................................................................................................85

4.3 Especificacions Funcionals .................................................................................85

4.4 Descripció del projecte ........................................................................................85
4.4.1 Estructura .............................................................................................87

4.4.1.1 Front Office ...........................................................................88
4.4.1.2 Nucli Central .........................................................................93
4.4.1.3 Back Office..........................................................................101

4.4.2 Desenvolupament del CCV amb Software Lliure ..............................104

4.5 Campanya de Difusió del CCV ........................................................................104

4.6 Prova Pilot. Reserves a Restaurants ................................................................105

4.7 Resultats .............................................................................................................114

4.8 Fitxa Resum .......................................................................................................115
4.8.1 Descripció i Objectius ........................................................................115
4.8.2 Serveis Oferts .....................................................................................116
4.8.3 Gestió, Administració i Manteniment ................................................116
4.8.4 Resultats ............................................................................................116

 

 

 

 

 

 

4.1 Introducció 

La revolució que ha suposat Internet als nostres dies ha generat una nova forma 
de fer negocis a través d’Internet anomenada e-commerce o comerç electrònic. El 
comerç electrònic va guanyant força dia rera dia, encara que com explicarem a 
continuació, hi ha sectors en els quals la seva utilitat es molt més reduïda i les traves 
degudes als costos de distribució no ho fan rentable.  
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El comerç modern està caracteritzat per un increment de la capacitat de 
competitivitat global. Com a conseqüència d’això, la forma de fer negocis està canviant 
tant en la seva organització com en la forma d’actuar. Els processos comercials s’estan 
redissenyant i el comerç electrònic està fent possible que es portin a terme tots aquests 
canvis. El comerç electrònic permet a las empreses ser més eficients i més flexibles en 
les seves operacions i donar millor resposta a les necessitats i expectatives dels seus 
clients els quals poden seleccionar els millors proveïdors  sense moure’s de casa i sense 
tenir en compte la seva localització geogràfica. 

El comerç electrònic no reemplaçarà al comerç tradicional, en tot cas, aquest 
últim pot reforçar-se amb el primer. La llista de projectes de comerç virtual que han 
fracassat es extensa normalment perquè se han realitzat grans inversions no acordes 
amb la realitat; despeses injustificades en desenvolupament de websites per a comerç 
electrònic, mala definició del producte ofert, mala política de marketing, mancança de 
garanties i seguretat de cara al client o sistemes de distribució cars son algunes de les 
raons que han impedit l’èxit de projectes de centres comercials virtuals. El quadre 
següent dóna una idea de les fases i dimensions per las que hauria de passar un centre 
comercial virtual per evitar el fracàs. 

Tipus Domini 
Propi 

Cost 
Mant. 

Cost 
Desenv. 

Allotjament No. Visites No. 
Vendes 

Benefici 
per mes 

Serveis 

 
 
I 

 
 

No 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
Geocities, 

Terra, 
Wanadoo 

 
 

100/dia 

 
 

0,1/dia 

 
 

90 € 

Catàleg, 
Compra per e-
mail, 
Estadístiques 
gratuïtes 
 

 
 
II 

 
Sí 

(.com) 

 
 

~ 60 
€/mes 

 
 

600 € 

 
 

Hosting 

 
 

1.000/dia 

 
 

1/dia 

 
 

900 € 

Catàleg 
categoritzat, 
Compra via 
web, 
Estadístiques 
webalizer 

 
 
 

III 

 
 
 

Sí 
(.com, 
.es) 

 
 
 

~ 600 
€/mes 

 
 
 

6.000 € 

 
 
 

Housing 

 
 
 

10.000/dia 

 
 
 

10/dia 

 
 
 

9.000 € 

Catàleg mul-
ticategoria 
Cercador, 
Carro de 
compra, 
Estadístiques 
CRM 

Taula 12. Fases d’un centre comercial on-line  

Tal com es veu al quadre anterior, la inversió elevada en un centre comercial 
virtual només esta justificada quan el volum de visites i l’interès en els productes es 
apreciable. Invertir en una passarel·la de pagament per cobrar els productes o 
implementar un CRM (Customer Relationship Manager) per personalitzar la botiga per 
client son opcions que el Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet només 
es plantejarà en el cas d’algunes categories de botigues evitant de aquesta manera 
inversions de risc innecessàries. 
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4.2 Objectius 

El Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet (CCV en endavant) 
es un projecte que te dos objectius fonamentals: 

 Revitalitzar el comerç local de la ciutat, oferint als petits comerciants  una 
forma d’agrupar-se que els permetrà entrar amb més força en el món digital.  

 Oferir als ciutadans un lloc a la xarxa on puguin consultar tota la informació 
relativa al comerç i a l’oci de la seva ciutat i on també puguin fer compres. 

4.3 Especificacions Funcionals 
 
 El CCV es un portal Web on els comerciants de la ciutat podran exposar i 

vendre el seus productes i serveis per Internet de forma gratuïta fent arribar 
així la seva oferta a un nombre més gran de clients. 

 El Centre Comercial Virtual ha de ser una eina multiplataforma amb accés 
des de equips fixes i mòbils. 

 El CCV permetrà l’autogeneració de botigues i la seva gestió per part del 
comerciant de forma senzilla.  

 Cada comerciant gestiona la seva pròpia botiga i el CCV només es un medi 
de suport tecnològic. 

 Cada botiga es responsable dels productes que exposa; el CCV es només un 
medi per mostrar aquesta informació als clients. 

 El banc es l’únic responsable de tota transacció efectuada amb el Centre 
Comercial Virtual; el comerç no assumeix cap risc. 

 El CCV dóna suport a diferents tipologies de comerç: només divulgació de 
productes; divulgació i compra sense distribució; divulgació, compra i 
distribució a càrrec del comerç. 

4.4 Descripció del projecte 

El CCV es un portal web (amb possibilitat d’accés des de plataformes mòbils) 
destinat al comerç local que oferirà una alternativa de negoci als comerciants de la ciutat 
els quals podran exposar els seus productes i serveis no només de la forma tradicional 
sinó també a través d’Internet, fent arribar així la seva oferta a un nombre més gran de 
clients. 

Fins ara, si un comerciant volia posar la seva botiga a la xarxa, havia de 
desenvolupar un portal web i contractar els serveis de “hosting” d’alguna empresa 
externa; això suposava un elevat cost econòmic que en molts casos no compensava la 
inversió. Amb el CCV es pretén que els comerciants s’estalviïn aquests costos; això 
s’aconsegueix fent servir una plataforma comuna, en la qual la infrastructura 
tecnològica i l’aplicació software es la mateixa per tots, però cada comerç pot 
personalitzar la seva “zona” amb els seus productes particulars i les seves ofertes. 

El comerciants de la ciutat, agrupats al voltant del CCV, no només es 
beneficiaran d’una plataforma hardware i software gratuïta pel desenvolupament del 
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comerç electrònic sinó que també aprofitaran la imatge del CCV per transmetre 
seguretat  i serietat als seus clients. 

Ni el CCV ni el comerciant seran responsables de la seguretat de les 
transaccions econòmiques realitzades ja que es delegarà aquesta responsabilitat a la 
passarel·la virtual de la entitat bancària. 

Cada comerç negocia amb l’entitat financera l’ús del TPV virtual i el CCV 
s’encarrega de la habilitació i correcte funcionament de la interfaz tecnològica; el 
comerciant te accés a la gestió de la seva botiga des de qualsevol punt connectat a 
Internet (ja sigui ordinador propi o bé ordinador d’un punt públic d’accés a la xarxa). 

El projecte es completa amb campanyes d’informació i de formació en comerç 
electrònic (dirigides als ciutadans en general i als comerciants en particular) i amb  
suport per resoldre problemes tècnics i dificultats a l’hora de fer servir el software. 

 

Figu
ra 
13. 

Acto
rs 
del 

CCV 

 

 

Actors Necessitats Aportacions Beneficis 
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TRANSACCIO SEGURA

Assumeix risc transaccions

Seguretat

Arribar a nous clients

Satisfer necessitats clients

Comerciants  

Competitivitat dintre d’un 
mercat exigent i canviant 
 
Suport en iniciatives de 
comerç electrònic 
 
Solució al  problema de 
pagament segur 
 
Donar millor resposta a les 
necessitats i expectatives 
dels clients 

Implicació en les noves 
experiències de comerç 
electrònic  
 
Agrupar-se al voltant del 
CCV per transmetre una 
imatge de serietat i 
transparència 
 
Gestió de la seva botiga 
via Internet (connexió 
pròpia o fent servir punts 
públics d’accés a la 

Evitar inversions de 
risc innecessàries 
 
Arribar a un numero 
més gran de clients 
 
Suport per la seva 
adaptació als nous 
mercats digitals 
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xarxa) 

Ciutadans 

Facilitat per accedir a 
productes i oci a la ciutat 
 
Noves oportunitats de 
treball 

Confiança en el comerç 
electrònic 

Adquisició de 
productes i accés a oci 
de manera senzilla  

Ajuntament 
(CCV) 

Revitalitzar comerç local 
 
Crear noves oportunitats 
de negoci i treball  
 

Plataforma de suport 
tecnològic: hardware i 
software  
 
 

Obrir noves  
oportunitats de negoci i 
ocupació als ciutadans 
 
Creació de riquesa a la 
ciutat 

Entitat 
Bancària  

Noves fonts d’ingressos  Responsabilitat de la 
transacció econòmica 
 
Passarel·la virtual de 
pagament 

Percentatge de 
transaccions 

Taula 13. Actors involucrats al CCV 

4.4.1 Estructura  

L’estructura lògica del CCV s’ha dividit en tres parts diferenciades segons les 
seves funcionalitats: front office, nucli central de gestió i back office. 

El hardware i el software  del CCV estan instal·lats al centre de gestió i 
administració de la Xarxa Neutra; d’aquesta manera, la tecnologia es transparent pels 
comerciants els quals tenen accés a informació de la seva botiga via web i no necessiten 
instal·lar cap software addicional. 

A continuació es presenta un possible desenvolupament del CCV i la descripció 
de les seves parts funcionals: 
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XARXA NEUTRA

BBDD BBDD

FRONT OFFIC E BACK OFFICE

Seguretat

Servidor Web
Accounting

FRONT OFFIC E NUCLI CENTRAL

CLIENT ADMINIS TRADOR BOTIGUER

Gestió informació
botiga i productes

Navegació Web

 

Figura 14. Estructura del CCV 

4.4.1.1 Front Office 

El Front Office es la interfície de cara a l’usuari final; el seu disseny ha de ser 
clar i atractiu perquè l’usuari es senti còmode al fer-lo servir. Per una banda el Front 
Office es la imatge del conjunt de comerços agrupats al CCV i per tant ha de transmetre 
seguretat i confiança als clients; el marc aglutinador del CCV permet que els clients 
tinguin la sensació de que no es tracta d’un projecte aïllat sinó d’un projecte seriós amb 
recolzament. 

Però el Front Office també es la imatge de cada comerç i per aquesta raó els 
botiguers tenen la possibilitat d’individualitzar la presentació del seus productes i del 
seu espai comercial; de totes maneres existeixen plantilles estàndard per facilitar al 
comerciant la creació del primer Front Office. 

El Front Office estarà adaptat per l’accés i visualització dels continguts del 
CCV des de plataformes mòbils (PDAs, mòbils GPRS, UMTS); el software adapta els 
models de programació segons sigui la plataforma d’accés. 

Els comerços s’ordenen mitjançant un sistema de categories que faran 
referència a l’activitat a la que es dediquen. Aquestes categories engloben tots els 
sectors econòmics de la ciutat. 

Tipus Activitat Categoria  # categoria 
Botigues Alimentació Queviures 1 
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Vins i licors 2 
Productes frescos 3 
Llaminadures 4 
Forns de pa i pastisseries 5 
Roba home  6 
Roba dona 7 
Roba jove 8 
Roba infantil 9 
Sabateries 10 
Complements 11 

Moda i 
complements 
 

Joieria i rellotgeria 12 
Floristeries  13 
Ferreteria i bricolatge 14 
Drogueries 15 
Mobles i decoració 16 

Llar i Jardí 
 

Electrodomèstics 17 
Videojocs 18 
Joguines 19 

Jocs i Joguines 

Col·leccionisme 20 
Llibreries 21 Llibreria i papereria  
Papereries 22 
Muntanya 23 
Fitness 24 
Caça i pesca 25 

Esports 

Ciclisme 26 
Imatge i so 27 
Fotografia 28 
Informàtica 29 

Electronica i 
fotografia 
 

Comunicacions 30 
Farmàcies Farmàcies 31 

Perruqueries  32 
Centres d'estètica  33 
Perfumeria i cosmètica 34 

Salut i bellesa 

Parafarmàcia  35 
Discos 36 
Instruments musicals 37 

Música i videoclubs 

Vídeoclubs 38 
Cotxes 39 
Motos 40 
Tallers 41 

Motor 

Accessoris 42 
Bars 43 
Restaurants 44 

Hosteleria 

Pensions 45 
Viatges  Agencies de viatges 46 

Acadèmies d’idiomes 47 
Acadèmies d’informàtica 48 

Formació 

Acadèmies de ball 49 

Serveis 

Esports Gimnàs 50 
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Poliesportius 51 
Espectacles 52 
Teatres 53 
Museus 54 
Exposicions 55 
Discoteques 56 

Oci 

Cinemes  57 
Taula 14. Categories pels comerços del CCV 

A més de les categories, per facilitar la informació i per donar serveis afegits als 
clients, es dotarà al CCV amb un sistema de cerca que permetrà trobar comerços 
individuals o bé fer cerques col·lectives (per activitat i/o per barri). 

Les cerques individuals permetran trobar un comerç en concret a partir de les 
coincidències amb paraules introduïdes per l’usuari; quan la cerca hagi finalitzat es 
mostrarà un llistat de resultats els quals enllaçaran amb la web de cada comerç. 

Les cerques col·lectives serviran per treure un llistat de botigues que tinguin 
algun element en comú (que siguin de la mateixa categoria o que tinguin alguna paraula 
clau idèntica); també es podran fer distincions segons el barri. 

Un client del CCV navegarà pel Front Office fins a trobar l’espai de la botiga 
que busca; quan arribi al comerç desitjat trobarà una pestanya amb informació general 
(disseny estàndard o particularitzat), una altra amb informació geogràfica (per ubicar la 
botiga a la ciutat) i una tercera pestanya amb informació dels productes i la possibilitat, 
segons el tipus de botiga, de comprar-los o fer reserves d’algun servei. 
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Pestanya Ubicació Pestanya Productes o Reserves

 

Figura 15. Front Office 

Si un client del CCV vol realitzar la compra d’un producte o la reserva d’un 
servei en un espai comercial que tingui implementades aquestes opcions, omplirà 
primer un formulari de dades generals quedant d’aquesta manera registrat com a client 
d’aquella botiga (aquest es el cas d’usuaris que accedeixen al CCV des d’Internet). Si 
l’usuari ja s’ha registrat a la Xarxa Neutra amb anterioritat, no haurà d’omplir aquest 
formulari ja que les seves dades estaran integrades a les bases de dades de la Xarxa. 

Formulari Registre Client al CCV 
 
Nom     NIF 
      
 
Carrer     Numero             Codi Postal 
     
 
Barri 

 
 
Telèfon     Telèfon Mòbil 
     
 

 
 
E-mail 
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La part de Gestió del CCV redireccionarà la comanda cap a la passarel·la virtual 
de la entitat bancària (prèviament demanada pel botiguer) la qual sol·licitarà al client la 
informació necessària per realitzar el pagament. Si la operació es validada, el client 
rebrà la resposta afirmativa per part del CCV de forma immediata via Web i 
posteriorment rebrà un mail que li servirà per confirmar l’èxit de la operació i com a 
resguard en el cas de tenir problemes. 

La figura següent resumeix el funcionament global del CCV: 

Client Botiguer Banc

Navega pel Front Office

Informació botiga i productes

Possibilitat subscripció llista 
distribució

Compres o reserves: enviar 
formulari dades usuari

Formulari transacció banc

Compra o reserva realitzada

Problemes amb la compra o 
reserva

CCV
$$

Generació automàtica botiga

Gestió informació botiga: 
estàndard o individualitzada

Solicitud TPV virtual

Registre clients

Comprovació vendes 
realitzades (dades banc)

Estadístiques compres CCV

��������������������������������������������������
Restaurante El Fogón

���������������
Ubicació Productes

Reservar taula

Enviar identificador comerç i 
import de la compra o reserva

Redirecció passarel·la virtual

Envio OK al client: web i
mail de confirmació

Envio OK de venda al 
botiguer

Dades transacció: targeta crèdit, nom client

Identificació

Consulta saldo client

Registre transacció

Actualització compte 
comerç

Envio OK CCV

Envio NO OK client  

Figura 16. Funcionament del CCV 

Així com els comerciants tenen estadístiques de les compres fetes pels seus 
clients, aquests últims també poden accedir a informació sobre les compres que han 
realitzat al CCV identificant-se prèviament. 

El següent esquema il·lustra la interacció de l’usuari amb el CCV en els casos 
de que el client vulgui realitzar una compra; el quadre marcat en verd indica la zona de 
connexió segura del servidor del CCV i el requadre blau correspon a la zona de 
connexió segura de la passarel·la de pagaments de l’entitat financera (la qual explicarem 
més endavant). 
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Figura 17. Diagrama d’estats client CCV 

4.4.1.2 Nucli Central 

El Nucli Central del CCV es el conjunt de hardware i software, amb el suport 
tècnic necessari, que garantitza el correcte funcionament del sistema global i de les 
aplicacions. Aquesta infrastructura forma part de la Xarxa Neutra de la ciutat i permet la 
creació de botigues de forma senzilla, la seva gestió posterior per part dels botiguers, la 
interacció amb la passarel·la virtual de la entitat bancària i l’accés a informació 
estadística. 

El Nucli Central del CCV esta format per un conjunt de servidors, bases de 
dades i aplicacions que permeten el funcionament automàtic dintre del CCV de tres 
tipus de botigues; cada comerciant triarà el model de botiga més adient segons els 
serveis que vulgui donar: informació, informació + reserves, informació + vendes. 

El CCV te accés a bases de dades que guarden tota la informació referent als 
comerços i a les operacions realitzades. Aquesta informació en part s’aconsegueix amb 
els formularis d’alta que omplen els usuaris i els comerciants i es completa amb la 
informació que genera automàticament el CCV i informació introduïda pels botiguers.  

El CCV a més d’accedir a les bases de dades pròpies del centre (amb 
configuració del comerços), també accedeix a bases de dades geogràfiques (Geofactory) 
per determinar la ubicació de una botiga i a bases de dades municipals per contrastar 
informació introduïda pels usuaris. 
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Gestió botiga

Informació transaccions

Informació 

Realitzar compra

Veure informació sobre les 
seves compres

Operacions venda segura

Informació pel comerç

Client

Botiguer

Entitat Bancària
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Figura 18. Nucli Central CCV 

Botiga tipus 1 

Aquest tipus de botigues disposen al CCV d’informació, fotografies del comerç, 
dades d’ubicació (localització al mapa), productes que venen, horaris. Es recomana 
aquest perfil a negocis petits i de comerç tradicional (bars, alimentació i petit comerç en 
general). 

El software del CCV permetrà donar d’alta una botiga tipus 1 de la ciutat de 
forma automàtica generant comerços segons un disseny estàndard però donarà també la 
possibilitat de particularitzar després detalls de les presentacions.  

Cada comerciant es responsable de la gestió dels productes i la informació de la 
seva botiga; per fer-ho, s’haurà de connectar al seu Back Office des d’algun punt 
d’accés a la xarxa. 

Per donar d’alta una botiga tipus 1 un comerciant omplirà via Web un formulari 
disponible al portal del CCV. Si la petició correspon a una botiga de Santa Coloma de 
Gramenet (l’aplicació consulta amb la base de dades municipal), el CCV generarà una 
nova botiga segons un patró estàndard a partir de logos i imatges emmagatzemades a 
una base de dades. La generació del Front Office i Back Office estàndard de la botiga  
es completa amb la informació introduïda pel botiguer i informació cartogràfica 
continguda en una base de dades. 
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Formulari Alta per una botiga tipus 1 al CCV 
 
DADES DEL RESPONSABLE DEL COMERÇ 
 
Nom     NIF 
     
 
Carrer           Numero  Codi Postal Barri 
       
 
Telèfon     Telèfon Mòbil 
     
 
E-mail 
    
 
DADES DEL COMERÇ 
 
CIF del comerç  
 
 
Login 
 
 
Password             Repetir password 
   
 
DADES PER A LA WEB DEL COMERÇ 
 
Nom del Comerç    Activitat de la botiga (Categoria) 

  
 
Carrer           Numero  Codi Postal Barri 
       
 
Telèfon     Fax 
   
 
E-mail 
 
 
Logotip (escollir una imatge de 200 x 200 pixels com a màxim) 
   
 
Paraules Clau. Indiqui paraules que estiguin relacionades amb l’activitat del seu comerç. 
(Exemple: si la seva botiga es una sabateria les paraules claus podrien ser sabates, sabatilles, sandàlies)    
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Un cop acabat el procés de donar d’alta una botiga estàndard, l’aplicació 
redireccionarà al botiguer al seu nou Back Office perquè pugui realitzar els canvis que 
trobi adients. 

Botiguer CCV

Omplir formulari d’altes del CCV: CIF, 
pssd, login...

BBDD Accés a BBDD municipals per comprovar 
que es comerç de la ciutat i contrastar dades

El Gestor d’Usuaris de la Xarxa Neutra crea un nou 
usuari tipus comerç:

-Donar alta RADIUS

- Creació perfil comerciant

- Creació nova botiga al CCV (20MB) BBDD

��������������������������
Restaurante El Fogón

��������
Ubicació Productes

Reservar taula

��������������������������
Restaurante El Fogón

��������
Ubicació Productes

Reservar taula

Front Office de la botiga amb configuració 
estàndard

Alta al directori general del CCV

Redireccióal Back OfficeIndividualització del Back Office

 

Figura 19. Alta botiga tipus 1 

Exemple de botiga tipus 1: botiga de joguines 

Canal Serveis oferts 
Informació general (activitat de la botiga, horaris, ...) 
Fotografies  
Ubicació al mapa (geofactory) 
Catàleg de productes amb imatges i preus però sense la 
possibilitat de comprar on-line. 

Internet 
Plataformes mòbils 

Llista de distribució (e-mail): enviament periòdic de correus amb 
informació de productes 

Taula 15. Serveis botiga de tipus 1 

Botiga tipus 2 

 
Te les mateixes característiques que una botiga de tipus 1 però a més ofereix la 

possibilitat de fer reserves on-line (no implica la distribució de cap producte). Es 
recomana aquest perfil pels negocis que donen algun tipus de servei (i.e: restaurants, 
perruqueries, teatres, ...). 
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Per donar d’alta una botiga tipus 2 al CCV, el comerciant ha de demanar a una 
entitat bancària un identificador de comerç que el hi permeti fer servir la passarel·la 
virtual del banc a l’hora de fer els pagaments. 

Aquest identificador de comerç es introduït en un formulari d’altes de botigues 
tipus 2 del CCV el qual actualitza la informació de la botiga i habilita la nova interfaz 
de comunicació entre la botiga i el banc. 

Els comerciants de la ciutat que tinguin connexió a Internet per gestionar les 
seves botigues virtuals es poden beneficiar de l’ús dels TPV via ADSL; amb aquesta 
tecnologia aprofitaran la connexió a Internet per realitzar el cobrament d’una venda 
estalviant-se el cost de les trucades telefòniques dels TPVs tradicionals. 

Interacció amb el banc: passarel·la de pagaments 

 
Quan un client fa una compra al CCV, el procés es redireccionat cap a la 

passarel·la de pagaments d’una entitat financera, ja que el CCV no fa tasques de 
validació de targetes de crèdit o gestió de transferències. 

 
Com s’ha mencionat anteriorment, cada comerç contracta amb l’entitat financera 

una passarel·la de pagaments individual que servirà per realitzar la transacció de manera 
segura. 

 
La passarel·la de pagaments del banc utilitza un servidor segur basat amb el 

protocol SSL3 de 128 bits, el qual encripta les dades mitjançant un codi RSA . El banc 
es l’encarregat de verificar l’autenticitat de les dades bancàries, del saldo i l’estat de la 
targeta (entre d’altres). 

 
Quan es realitza la compra, el CCV envia al banc l’identificador del comerç 

<bot_bankid> i l’import de la compra < prod_preu>. L’entitat financera agafa les dades 
bancàries del client i fa l’ingrés al compte del comerç. El CCV no rebrà en cap moment 
les dades bancàries del client, deixant tota la responsabilitat en mans del banc. Un cop 
fet el pagament, el banc envia una confirmació de pagament al CCV, al comerciant i al 
client, i redirigeix a aquest últim un altre cop cap a les planes del CCV, on es mostrarà 
un missatge informant que la transacció ha sigut realitzada correctament. 
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Botiguer CCVBanc
$$

Sol·licitud alta 
TPV virtual

BBDD

Assignació d’un 
identificador de comerç 
(bot_bankID)

Botiga tipus 1

Donar d’alta la passarel·la 
dintre del CCV

���������������������������������
Restaurante El Fogón

����������
Ubicació Productes

Reservar taula

Omplir formulari altes 
botigues tipus 2

Confirmació OK procés altaBotiga tipus 2

BBDD

 

Figura 20. Alta botiga tipus 2 

Exemple de botiga tipus 2: Restaurant 

Canal Serveis oferts 
Informació general (especialitats del restaurant, menú, horaris, ...) 

Fotografies  
Ubicació al mapa (geofactory) 
Catàleg de productes i serveis. Ofereix la possibilitat de fer 
reserves (pagant una paga i senyal a traves de la passarel·la de 
pagaments del banc) 

Internet 
Plataformes mòbils 

Llista de distribució (e-mail): enviament periòdic de correus amb 
informació (menú) 

Taula 16. Serveis botiga de tipus 2 

Botiga tipus 3 

Te les mateixes característiques que una botiga de tipus 2 però a més ofereix la 
possibilitat de fer compres on-line; el comerç es l’encarregat de fer la distribució dels 
productes. 

 Es recomana aquest perfil de botiga a negocis grans (botigues 
d’electrodomèstics, d’informàtica) i també a aquelles que tenen productes que no 
necessiten distribució (empreses de software, llibres en format electrònic, ...) 
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Exemple de botiga tipus 3: Botiga d’electrodomèstics 

Canal Serveis oferts 
Informació general (activitat de la botiga, horaris, ...) 
Fotografies  
Ubicació al mapa (geofactory) 
Catàleg productes i serveis. Ofereix la possibilitat de fer compres 
(pagant a traves de la passarel·la de pagaments del banc) 

Internet 
Plataformes mòbils 

Llista de distribució (e-mail): enviament periòdic de correus amb 
informació de productes 

Taula 17. Serveis botiga de tipus 3 

Estructures de dades 

Cada usuari, botiga, transacció o producte té associat una estructura de dades 
predefinides com les següents: 

Estructura botiga 
Nom variable P/O U/A Tipus 

variable 
Explicació 

Responsable comerç 
<user_login> P U String Identificador del botiguer 
<user_password> P U String Password 
<user_name> O U String Nom del botiguer 
<user_NIF> P U String NIF botiguer 
<user_id> P A Integer ID del botiguer 
<user_mail> O/P U String Email botiguer 
<user_carrer> O U String Carrer on viu botiguer 
<user_num> O U Integer. Numero casa botiguer 
<user_barri> O U String  Barri on viu botiguer 
<user_cp> O U Integer Codi postal botiguer 
<user_tel> P U String Telefon botiguer 
<user_mobil> P U String Telefon mòbil 
<user_type> P A Integer Funcionari/Subministrador de continguts 

(Comerciant)/Guest (Ciutadà) 
Dades del comerç 
<bot_CIF> P U String CIF botiga 
<bot_tipus> P U Integer Tipus botiga (1/2/3) 
<bot_CID> P A Integer  Comerç ID. 
<bot_NID> O U String Nom comercial d’identificació del comerç 
<bot_userid> P A Integer  Id del responsable de la botiga 
<bot_carrer> O U String Carrer on esta ubicat 
<bot_num> O U Integer. Numero on esta ubicat 
<bot_barri> O U String  Barri on esta ubicat 
<bot_cp> O U Integer Codi postal 
<bot_clasific> O U Integer  Categoria on està classificat el comerç (cada 

categoria s’identifica amb un numero).  
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<bot_keyword[ ]> P U String Conjunt de paraules clau que identifiquen el 
productes o les activitats d’aquest comerç.  

<bot_tel> O U String Teléfon (de cara als clients) 
<bot_fax> O U String Fax (de cara als clients) 
<bot_mail> O U String  Email (de cara als clients) 
<bot_logo> O U Image Logotip 
<bot_bankID> P A String  Identificació del comerç (proporcionada pel 

banc) per fer servir la passarel·la de pagaments 
 
Estructura producte 
<prod_nom> O U String Nom dels producte 
<prod_fab> O U String Fabricant 
<prod_cod> O U String Codi de barres 
<prod_alta> P A Date Data d’alta 
<prod_descrip> O U String Descripció del producte 
<prod_foto> O U Image Foto del producte 
<prod_envenda> P U Boolean Indica si el producte està actualment en 

venda 
<prod_preu> O U Float Preu del producte 
<prod_stock> P U Integer Quantitat d’stock 

 
Bloc de transacció 
Estructura identificació transacció 
<tran_id> P A Integer Identificador de la transacció 
<tran_date_buy> P A Date Data de la compra 
<tran_time_buy> P A Time Hora de la compra 
<tran_date_send> P A Date Data de l’enviament 
<tran_time_send> P A Time Hora de l’enviament 
<tran_bankid> P A String Identificador bancari del comerç 
<tran_botcid> P A Integer Identificador del comerç 
<tran_import> P A float Import de la transacció 
Dades usuari 
<tran_name> O U String Nom del client 
<tran_NIF> P U String NIF client 
<tran_id> P A Integer ID del client 
<tran_mail> O/P U String Email client 
<tran_carrer> O U String Carrer on viu client 
<tran_num> O U Integer. Numero casa client 
<tran_barri> O U String  Barri on viu client 
<tran_cp> O U Integer Codi postal client 
<tran_tel> P U String Telefon client 
<tran_mobil> P U String Telefon mòbil client 
<tran_type> P A Integer Funcionari/Subministrador de continguts 

(Comerciant)/Guest (Ciutadà) 

Taula 18. Estructures de dades del CCV 
 
P/O: indica si l’informació es consultable per tothom (O) o privada (P). 
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A/U: indica si l’informació es introduïda per l’usuari (U) o es generada automàticament 
(A). 

La relació entre les diferents estructures es la següent: 

nt
rn_n trn
rn_pwr trn
rn_nm trn
rn_N trn
rn_ ntr
rn_m trn
rn_rrr trn
rn_num ntr
rn_brr trn
rn_t trn
rn_mb trn
rn_p ntr
rn_typ ntr

r_ 
r_
r_ 
r_ 
r_
r_ 
r_
r_p 
r_

rn

rn_ ntr
rn_t_buy t
rn_tm_buy tm
rn_t_n t
rn_tm_n tm
rn_bnk trn
rn_bt ntr
rn_mprt t

_
_
_
_
_
_
_ 
_
_b 
_
_ 
_
_
_ 
_
_

       

_
_
_
_N 
_
_
_
_
_
_ 
_
_
_

 

Figura 21. Camps bases de dades CCV 

4.4.1.3 Back Office 
 
La gestió de la botiga i dels productes exposats corren a càrrec del botiguer i son 

responsabilitat exclusiva d’ell. El CCV no serà responsable dels continguts o ofertes 
errònies que pugui posar un comerç. 
 

Cada comerç disposar d’un espai lliure on podrà posar tota la informació que 
vulgui del seu comerç. Per fer-ho pot triar entre una d’aquestes opcions:  

 
• Presentació Web. Consisteix en un assistent (wizard) basat en HTML que va 

demanant informació a l’usuari i finalment construeix la pàgina web de forma 
automàtica. Esta orientat per a usuaris que no tinguin molts coneixements sobre 
Internet. 
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Imatge corresponent al Club Hospitalet. CANAL-H © Ajuntament de L'Hospitalet - La Farga 
S.A.

 
• Carpeta lliure. Serà un espai dintre del servidor del CCV on es podran posar els 

arxius que composen la plana web. Els arxius s’enviaran per ftp però a partir 
d’una aplicació HTML que faciliti l’enviament. Aquesta opció permet una 
personalització total del disseny però requereix que el comerciant tingui 
coneixements en l’elaboració de planes webs. 
 
 

 

Imatge corresponent al Club Hospitalet. CANAL-H © Ajuntament de L'Hospitalet - La Farga 
S.A.
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El Back Office del CCV tindrà un disseny amigable i permetrà al comerciant 
realitzar una sèrie de tasques: 

Part administrativa 

 Afegir, treure, eliminar categories, productes, fabricants i comentaris 
 Estadístiques de productes i clients 
 Paràmetres de configuració en la base de dades per edició remota 
 Possibilitat de triar un disseny estàndard (icones, imatges, camps predefinits al 

CCV) o individualitzar la  seva botiga  

Gestió Clients 

 Compte de clients 
 Històric de comandes 
 Comentaris dels clients sobre els productes 
 Notificacions via e-mail 
 Transaccions segures via SSL 
 Llista dels productes més venuts 
 Llista de distribució 

 

El següent diagrama il·lustra les accions que pot realitzar el comerç dintre del 
CCV: 

pt

t 
mpr 
 rrv

ntr 
mr 
Vrtu

n

tnt

t brmnt

nrrt

nt

tur

 
Figura 22. Back Office 
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4.4.2 Desenvolupament del CCV amb Software Lliure 

Segons estudis realitzats, el 80% del cost de desenvolupament d’un centre 
comercial virtual esta destinat a la creació, test i manteniment del codi que permetrà la 
gestió del projecte. 

Cada projecte de comerç electrònic te les seves pròpies necessitats i 
característiques les quals han de ser satisfetes per tal que el projecte de comerç 
electrònic pugui aconseguir els objectius proposats. Els sistemes de comerç electrònic 
de codi obert permeten que el software sigui adaptat, modificat i modularitzat segons les 
necessitats del projecte sense que sigui imprescindible el desenvolupament exclusiu de 
nous sistemes per aconseguir els nivells d’eficiència desitjats.  

Linux es la millor plataforma existent per desenvolupar un projecte de comerç 
electrònic ja que proporciona al administrador o al programador tota la base tècnica 
necessària per muntar el negocio per Internet: sistema operatiu, comunicacions TCP/IP, 
servidor web, servidor segur, pàgines dinàmiques, bases de dades SQL relacionals. 

Moltes de les iniciatives de codi obert per creació de centres comercials virtuals 
proporcionen eines software robustes i provades que eliminen la necessitat de 
desenvolupar software específic, permeten la reutilització de codi i la reducció dràstica 
de despeses destinades a desenvolupament. Per totes aquestes raons, s’aconsella 
desenvolupar el CCV fent servir software de codi obert. 

4.5 Campanya de Difusió del CCV 

La implantació de un projecte de comerç electrònic necessàriament ha de estar 
acompanyada d’una campanya de difusió i informació als ciutadans i als comerciants 
per tal de fer front a les barreres culturals inicials amb les que s’enfronta una acció 
d’aquestes característiques. 

L’ens Impulsor de les TIC s’encarregarà de dinamitzar i promoure l’utilització 
del CCV organitzant campanyes formatives i organitzaves a nivell de comerç local i 
realitzant campanyes de difusió a la ciutat per mostrar als ciutadans les noves 
oportunitats que s’obren amb el comerç electrònic. 

Aquestes campanyes de difusió s’han d’encaminar a transmetre confiança a la 
població explicant les avantatges i la seguretat de les transaccions on-line i també s’han 
de dirigir al sector econòmic de la ciutat per explicar les millores que poden aportar les 
TIC dintre del seu àmbit de negocis. 
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4.6 Prova Pilot. Reserves a Restaurants 

Per tal d’iniciar el Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet, s’ha 
triat una prova pilot que servirà com a revulsiu i exemple de desplegament de cara al 
futur. Amb ella s’avaluarà les funcionalitats i comportament dels serveis i l’acceptació 
d’aquests per part dels usuaris. 

S’ha escollit un àmbit representatiu de la ciutat, el de la restauració, i s’ha 
pensat en la possibilitat d’introduir aquest sector dintre del món de les TIC amb una 
experiència pilot que permeti als clients de restaurants de la ciutat fer reserves de taules 
on-line. Les reserves es podran realitzar des de qualsevol plataforma mòbil o fixa 
connectada a Internet i els restaurants tindran a la seva disposició una aplicació que a 
més de gestionar les taules també els hi permetrà gestionar la recepció de comandes 
dintre del negoci.   

Actors Necessitats Aportacions Beneficis 

Restaurants  

Distinció davant 
restaurants altres ciutats 
 
Donar facilitats als clients 
per reservar taules 
 
Tenir un mètode de 
reserves on-line que 
asseguri la seguretat de 
les transaccions 
 
Aprofitar les noves 
tecnologies per facilitar la 
gestió del negoci 

Implicació en una 
experiència innovadora 
 
PC connectat a Internet 
al seu negoci 
 

Arribar a un nombre 
més gran de clients 
 
Amb inversió petita 
disposar d’una eina 
distintiva que pot 
suposar noves fonts 
d’ingressos  
 
 

Ciutadans 

Accés a informació de 
restaurants de la ciutat 
 
Oci a la ciutat 
 
Fer reserves a restaurants 
de forma senzilla fent 
servir les noves 
tecnologies 
 
Noves oportunitats de 
treball 

Confiança en el comerç 
electrònic 
 
Curiositat per 
experimentar amb noves 
tecnologies 
 

Possibilitat de reservar 
taula via Internet en un 
restaurant de la seva 
ciutat 

Ajuntament 
(CCV) 

Revitalitzar comerç local 
 
Crear noves oportunitats 

Implicar als restaurants 
en la iniciativa 
 

Obrir noves  
oportunitats de feina 
als ciutadans 
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de negoci i treball  Plataforma de suport 
tecnològic: hardware i 
software  

 
Creació de riquesa a la 
ciutat 

Entitat 
Bancària  

Noves fonts d’ingressos  Responsabilitat de la 
transacció econòmica 
 
Passarel·la virtual de 
pagament 

Percentatge de 
transaccions 

Taula 19. Actors involucrats a la prova pilot del CCV 

Aquesta prova pilot permetrà als restaurants de la ciutat distingir-se davant la 
competència, premiar la fidelitat dels seus clients habituals amb la facilitat de fer 
reserves i arribar a nous clients amb la seva informació continguda dintre del portal 
CCV. 

El clients del CCV podran obtenir informació sobre els restaurants de la ciutat 
(menú, horaris, ubicació) i tindran la possibilitat de reservar taules en restaurants fent el 
pagament de la paga i senyal a la entitat bancària de forma totalment segura. 

El pagament per part dels clients de la paga i senyal s’ha pensat per evitar que 
es realitzin reserves de taules sense que es materialitzin després. De totes maneres 
aquest pas no es imprescindible i es podria evitar per no afegir aquest desavantatge 
comparatiu al CCV respecte a les reserves fetes via telefònica. 
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forma segura
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Millora gestió restaurant

Dinamitzar negoci
CLIENT

 

Figura 23. Prova Pilot amb restaurants de la ciutat 
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• Usuaris 

Els usuaris del CCV tindran a la seva disposició un llistat de restaurants de la 
ciutat i podran navegar pel centre fins trobar el local del seu interès. Els clients del CCV 
podran:  

 Seleccionar el restaurant del seu interès d’un conjunt variat d’oferta 
 Accedir a la fitxa d’informació general del restaurant (horaris, menús) 
 Visualitzar en un mapa la localització del restaurant 
 Rebre informació del restaurant (menús) 
 Reservar taules per dos vies: la tradicional (sense paga i senyal) i pel CCV 

(amb paga i senyal, opcional). 
 
o Usuari accedeix a la Fitxa d’Informació General 

 
Canal Serveis oferts 

Espai web lliure on ha de constar la següent informació general 
del restaurant:  
- especialitats del restaurant,  
- menú del dia 
- horaris 
- fotografies 
- telèfons de contacte 
- e-mail de contacte 

Internet 
Plataformes mòbils 

Llista de distribució: enviament periòdic de correus o missatges 
amb informació (menú) 

 
o Usuari accedeix a la Fitxa d’Ubicació 

 
Canal Serveis oferts 
Internet 
Plataformes mòbils 

Ubicació al mapa (geofactory) 
Adreça del restaurant 

 
o Usuari accedeix a la Fitxa de Reserves 

 
Canal Serveis oferts 
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Internet 
Plataformes mòbils 

Formulari de reserves: 
- Seleccionar el nombre de persones 
- Data i hora 
- Nom de la persona 
- Telèfon de contacte 
- Consulta de la disponibilitat del restaurant 
- Informació de la paga i senyal 
- Redirecció a la passarel·la de pagaments 
- Pagament 
- Confirmació 

Taula 20. Informació disponible a cada fitxa del CCV 

• Restaurants 

Per participar de la prova pilot, un restaurant primer s’haurà de donar d’alta 
dintre del CCV. De aquesta manera tindrà a la seva disposició el Front Office per 
comunicar la informació que desitgi al seus clients i el Back Office amb el qual 
gestionar aquesta informació. 

Un vegada dintre del CCV, els restaurants que ho desitgin podran participar de 
la prova pilot que permet fer la reserva de taules i la gestió del local. Per fer-ho, 
s’hauran de donar d’alta a la passarel·la virtual de la entitat bancària, hauran de disposar 
d’un ordinador al seu local amb connexió a Internet i hauran d’instal·lar el Software de 
Gestió de Restaurants que es podrà obtenir mitjançant el CCV.  

Una vegada instal·lat el sistema, el comerciant es compromet a gestionar tota 
reserva de taula (tant presencial com on-line) amb aquest software per evitar qualsevol 
duplicitat de petició.  

Si el restaurant ho desitja, també podrà gestionar les comandes diàries al seu 
local fent servir un dispositiu portàtil (PDA), el Software de Gestió de Restaurants ja 
instal·lat i una petita xarxa wireless indoor que permetrà la mobilitat.  

La següent llista conté possibles restaurants que podrien participar de la prova 
pilot: 

 Isalba 
 Janse & Potis 
 El Botijo 
 La LLuerna 

Notes: 

 Restaurants pioners que ja donen informació via Internet: Palacio Chino, 
Gran Muralla, Meng En, Janse & Potis. 
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 Els següents comerços ja fan vendes per Internet a la ciutat i per tant podrien 
estar disposats a ser pioners en el projecte del CCV: electronicavivas.com, 
elosito.joguines.com. 

 
 
Reserva d’una taula 

Tot usuari del CCV te la possibilitat de fer una reserva de taula en un restaurant 
de la ciutat. Per fer-ho, ha de navegar pel CCV ja sigui des de una plataforma mòbil o 
des de un ordinador fix amb connexió a Internet i ha d’omplir el formulari de reserves 
del restaurant.  

Aquestes dades s’enviaren de forma segura al Nucli Central del CCV, el qual 
processarà la informació (afegirà nou usuari del CCV si es el cas) i enviarà la petició de 
reserva al Software de Gestió de Restaurants del local en qüestió.  

 

 

Formulari Reserva de Taula 
 
REGISTRE USUARI CCV 
 
Nom     NIF 
      
 
Carrer     Numero             Codi Postal 
     
 
Barri 

 
 
Telèfon     Telèfon Mòbil 
     
 

 
 
E-mail 
                       
 
 
RESERVA 
 
Numero de persones  Data     Hora 
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El Software de Gestió de Restaurants processarà la petició de reserva i enviarà 
la resposta al Nucli Central del CCV. Si la resposta es positiva,  el CCV enviarà de 
forma segura al banc l’identificador de comerç i l’import de la paga i senyal (opcional) i 
redireccionarà la petició a la passarel·la virtual de pagament. El client fara la transacció 
de forma segura i en cas d’èxit el CCV enviarà els missatges corresponents tant al client 
com al Restaurant. 

En cas de no poder realitzar la reserva, el Nucli Central del CCV enviarà un 
missatge al client explicant la causa del problema i donant per exemple el telèfon de 
contacte del Restaurant per si es vol posar en contacte. 
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Client Restaurant BancCCV
$$

Navega pel CCV fins  
trobar Web del restaurant

Accés a pestanyes: 
Informació/Ubicació/Reserves

Missatge reserva OK: web i 
mail de confirmació

Dades transacció: targeta crèdit, nom client

Identificació

Consulta saldo client

Registre transacció

Envio OK CCV

Gestió comandes al restaurant

Omplir formulari Reserves
���������������������������������

Restaurante El Fogón
����������

Ubicació Productes

R eservar taula

Processar petició de reserva
Registre client i envio petició al 
software del Restaurant

Si hi ha taula, envio OKEspera resposta

Envio NO OK client
Si no n’h i ha taula, envio NO OK

No èxit fent reserva: Falla 
connexió/Falla software/Tot ocupat

Enviar identificador comerç, 
import paga i senyal i redirecció 
passarel·la virtual

Formulari transacció

Enviar  OK reserva

Missatges NO èxit (trucar)

Actualitzar BBDD

 

Figura 24. Funcionament Prova Pilot 

 
Software de Gestió de Restaurants 

El Software de Gestió de Restaurants estarà instal·lat en ordinadors connectats a 
Internet situats als diferents locals que participen de la prova pilot. Aquest software 
estarà dividit en dos blocs clarament diferenciats; el primer bloc del software permetrà 
rebre comandes dels clients en el local i transmetre les peticions a pantalles d’avís 
situades a la cuina, imprimir factures pels clients i realitzar el cobrament respectiu 
utilitzant els cambrers dispositius mòbils connectats a una xarxa inalàmbrica indoor. 

El segon bloc d’aquest software es el que permet realitzar la reserva de taules 
via Internet. El codi d’aquest software es prou intel·ligent com per poder determinar la 
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disponibilitat o no de taules a partir d’una base de dades i d’algoritmes d’optimització 
de la selecció. 

El codi te implementat un mecanisme excloent per evitar l’error de fer dos 
reserves simultànies de la mateixa taula i també permet gestionar les reserves fetes de 
forma presencial. 

Quan el Software de Gestió de Restaurants rep una sol·licitud de reserva des de 
el CCV (nombre de persones, data i hora de la reserva, nom de la persona que fa la 
reserva), analitza la disponibilitat de taules seguint un algoritme iteratiu i excloent per 
tal d’assegurar una assignació de taules reservades òptima.  

Si la resposta es afirmativa, el software envia un missatge al CCV perquè 
aquest s’encarregui de guiar al client al pas de pagament de la paga i senyal (opcional); 
quan aquest procés s’ha dut a terme correctament, el software rep la resposta afirmativa 
del CCV, actualitza la base de dades del restaurant i envia un missatge alertant sobre la 
existència d’una nova reserva. 

El software enviarà al CCV l’ordre de mostrar al client un missatge d’error de 
la seva petició (donant el telèfon del restaurant perquè es posi en contacte si vol) en el 
cas de que no hagi pogut resoldre la petició perquè el numero de taules es insuficient, 
perquè no ha pogut fer una reassignació correcta del espai disponible o perquè el temps 
de espera del OK de la transacció s’ha exhaurit. 
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Figura 25. Funcionament Software de Gestió de Restaurants 

 

 

 

 

S’ha triat l’opció d’instal·lar el software en local per assegurar al restaurant la 
recepció de la reserva però també s’han considerat altres opcions que queden resumides 
al següent quadre: 

Software Avantatges Inconvenients 
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Instal·lat al CCV 

No necessitat de distribució del 
software perquè s’accedeix de 
forma remota 
 
Facilitat per actualitzar i fer canvis 
al software 

Necessitat de fer copies de la base 
de dades de reserves en local pel 
cas de pèrdua de connexió amb el 
CCV 
 
Possibilitat de que el restaurant no 
s’assabenti de la reserva per: 
caiguda de la connexió amb el CCV, 
que l’ordinador es quedi penjat, falli 
el CCV  
 
Es necessita un software addicional 
per fer la part de gestió de 
comandes dintre del restaurant 

Blocs essencials 
del software 
instal·lats al CCV 
amb una petita 
aplicació en local 
que faci 
transmissions de 
fitxers cada cert 
temps i que realitzi 
la monitorització de 
l’enllaç amb el CCV 

Es poden fer canvis i 
actualitzacions al CCV que son 
distribuïdes desprès fent servir 
l’aplicació de transmissió de 
fitxers. 

S’ha de controlar l’estat de la 
connexió entre el restaurant i el CCV 
 
S’han de fer transmissions de fitxers 
amb la conseqüent ocupació de la 
xarxa 
 
La reserva encara la confirma el 
CCV i es podria donar el cas de que 
el restaurant no s’assabenti de la 
petició per exemple si es penja 
l’ordinador del restaurant 

Instal·lat en local 

La mateixa aplicació es divideix 
en dos blocs, un per gestionar les 
reserves i l’altre per gestionar les 
comandes dintre del restaurant 
 
La reserva de taula es determina 
al restaurant i per tant s’està 
segur de que la petició l’ha rebut 
el negoci  

Necessitat de distribuir a tots el 
implicats en la prova pilot el software 
en cas d’actualitzacions o 
modificacions. Aquest problema es 
pot solucionar amb la possibilitat de 
descàrrega de les actualitzacions 
des de el Back Office del restaurant 
 

Taula 21. Alternatives per a l’ubicació del software dels restaurants 

 

 

4.7 Resultats 

Es important fer un seguiment de la recepció del CCV per part dels comerciants 
i els ciutadans i també es important seguir la prova pilot perquè serà la primera 
referència tangible sobre l’acceptació del projecte. 
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Els principals indicadors que ens ajudaran a mesurar l’usabilitat de les 
aplicacions i per valorar els resultats seran: 

Resultat Indicador Mesura Font 
Dinamització de la 
economia local 

Augment de l’activitat 
econòmica a la ciutat 

Volum de negoci dels 
comerços 
 
Nombre de noves 
contractacions i obertura 
de nous negocis  

Dades del 
Departament de 
Promoció Econòmica 
i Comerç 

Introduir els 
comerciants de la 
ciutat al món digital 

Funcionament 
d’iniciatives de comerç 
electrònic  
 
 
 
Grau de confiança en 
el comerç electrònic 

Nombre de botigues 
presents al CCV 
 
Nombre de producte 
oferts al CCV 
 
Numero de vendes fetes 
on-line 

Estadístiques del 
CCV 

Oferir als ciutadans 
oportunitats de 
negoci i oci a la 
ciutat 

Grau de coneixement 
del CCV entre la 
població 

Nombre de visites al 
CCV 
 
Nombre de clients 
subscrits a les llistes de 
distribució de les 
botigues  
 

Estadístiques del 
CCV 

Taula 22. Resultats del CCV 

 

 

 

 

 
 
 

4.8 Fitxa Resum 

4.8.1 Descripció i Objectius 

• El Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet (CCV) es un projecte 
que te dos objectius fonamentals: 
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 Revitalitzar el comerç local de la ciutat, oferint als petits comerciants  una 
forma d’agrupar-se que els permetrà entrar amb més força en el mon digital.  

 Oferir als ciutadans un lloc a la xarxa on puguin consultar tota la informació 
relativa al comerç i a l’oci de la seva ciutat i on també puguin fer compres. 
 

• El CCV es un portal web on tots els comerciants de Santa Coloma podran 
exposar i vendre els seus productes i serveis a través d’Internet, fent arribar així 
la seva oferta a un nombre més gran de clients. 

• Cada botiga serà responsable dels productes que exposa; el CCV serà només un 
medi per mostrar aquesta informació als clients. 

• El banc es l’únic responsable de tota transacció efectuada amb el Centre 
Comercial Virtual; el comerç no assumeix cap risc. 

• El CCV utilitzarà les infrastructures de la Xarxa Neutra i serà accessible a través 
d’aquesta i també via Internet. 

• El Centre Comercial Virtual serà una eina multiplataforma amb accés des de 
equips fixes i mòbils. 

• El funcionament del CCV es divideix en tres grans blocs: front office (clients), 
back office (gestió de les botigues) i nucli central del CCV (gestió del centre). 

 
Back office: 

• Hi hauran definits 3 tipus de botigues segons els serveis prestats. Tipus 1: 
informació, tipus 2: informació + reserves, tipus 3: informació + vendes. 

• La gestió de la botiga i dels productes exposats corre a càrrec del botiguer i son 
responsabilitat exclusiva d’ell. 

• La gestió es farà via HTML de forma que es pugui fer tota l’administració amb 
un navegador i que el botiguer no necessiti la instal·lació de software addicional. 

• Cada comerç podrà personalitzar el seu espai web escollint una d’aquestes dues 
opcions: presentació web (molt senzilla de realitzar) o carpeta lliure (per usuaris 
amb coneixements de disseny web) 

 
Front office: 

• El front office tindrà un disseny clar i senzill que ajudarà al client a trobar el que 
busca. 

 
Nucli central: 

• Es responsable del correcte funcionament del sistema i de les aplicacions. 
• No es responsable de la zona privada de cada botiga. 
 

4.8.2 Serveis Oferts 
 

• Els ciutadans tindran al seu abast informació sobre productes i oci de Santa 
Coloma de Gramenet. 

• Els comerços no tindran cap responsabilitat de les transaccions les quals es 
realitzaran de forma segura fent servir la passarel·la d’una entitat bancària. 

• El CCV permetrà l’autogeneració de botigues i la seva gestió per part del 
comerciant de forma senzilla.  
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• S’efectuarà una prova pilot amb restaurants de la ciutat que permetrà reservar 
taules des d’Internet i gestionar els locals fent el cobrament amb dispositius 
mòbils. 

4.8.3 Gestió, Administració i Manteniment 
 
En la etapa de disseny 

• L’ITIC recopilarà informació dels comerços, prepararà i realitzarà campanyes 
informatives. 

• L’Administració Linux supervisarà el correcte desenvolupament del CCV i que 
es compleixin els requeriments. 

 
Un cop el CCV estigui en funcionament: 

• L’ITIC serà l’encarregat d’impulsar la incorporació de nous comerços al CCV i 
organitzarà les formacions necessàries. 

• L’Administració Linux s’encarregarà de monitoritzar periòdicament el correcte 
funcionament de tot el sistema. 

4.8.4 Resultats  
 

• Es disposarà d’un base de dades on estaran agrupades les dades de tots els 
comerços de Santa Coloma. 

• Es disposarà d’un portal web on es podran fer compres on-line i on els 
comerciants podran publicitar el seu negoci.  

• Augmentarà el nombre de serveis on-line oferts per l’Ajuntament, creant un nou 
al·licient per despertar l’interès dels ciutadans per les noves tecnologies. 

• Els comerciants no tindran que fer cap despesa econòmica per posar la seva 
botiga a Internet, provocant que tothom vulgui participar en el projecte. (L’únic 
cost serà el corresponent a les comissions que imposi l’entitat financera a l’hora 
d’utilitzar la seva passarel·la de pagaments, equivalents a les comissions 
cobrades a qualsevol TPV o datàfon). 
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