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Resum 
 

Actualment les grans ciutats ofereixen un seguit de dades obertes en format digital, que 

podem consultar i utilitzar lliurement. Ara bé, en ser un servei relativament nou, no existeix 

un estàndard en el format de les dades i, per tant, cada ajuntament publica les dades en un 

format totalment diferent. A partir d'aquestes, els desenvolupadors creen aplicacions 

concretes per cada ciutat, fent que si un ciutadà es trasllada a una altra ciutat no pugui seguir 

utilitzant la mateixa aplicació. 

 

El que pretén aquest projecte és crear un sistema d'integració de dades que, a partir de 

diferents fonts de dades heterogènies, pugui generar un esquema de dades en un format 

comú. Per provar-ho, es desenvoluparà una aplicació que usarà aquest sistema i que ens 

permetrà mostrar l'agenda d'activitats esportives de diferents ciutats. 

 

Resumen 
 

Hoy en día las grandes ciudades ofrecen un conjunto de datos abiertos en formato digital, 

que podemos consultar y utilizar libremente. Sin embargo, al ser un servicio relativamente 

nuevo, no existe un estándar en el formato de los datos y, por lo tanto, cada ayuntamiento 

publica los datos en un formato totalmente distinto. A partir de estos, los desarrolladores 

crean aplicaciones concretas para cada ciudad, haciendo que si un ciudadano se traslada a 

otra ciudad no pueda seguir utilizando la misma aplicación. 

 

Lo que pretende este proyecto es crear un sistema de integración de datos que, a partir de 

distintas fuentes de datos heterogéneas, pueda crear un esquema de datos en un formato 

común. Para probarlo, se desarrollara una aplicación que usara este sistema y que nos 

permitirá mostrar la agenda de actividades deportivas de distintas ciudades. 

 

Abstract 
 

Nowadays, large cities offer several digital open data to be freely consulted and used. 

However, the fact that these data comprehend a relatively new service, there is no consensus 

regarding the data structure, and every city council publishes the data in its own different 

format. Basing on these data, developers create concrete applications for every city, and 

therefore citizens that move to other cities cannot keep using the same application.  

 

The aim of this project is to create a data integration system in which, from different 

heterogeneous data sources, a data scheme could be generated in a consensus format. To 

this end, an application is to be developed, which will use the mentioned system and will be 

able to show the scheduled sports events of different cities. 
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1. Introducció i formulació del problema 

1.1 Introducció 

 

Avui dia és evident que l’ús dels smartphones és indubtable. Amb tan sols 5 anys el 

mercat dels dispositius mòbils ha crescut a un ritme exponencial, fins al punt que 

probablement a molta gent li costaria imaginar la vida sense ells. Aquest fenomen no 

només ha revolucionat les comunicacions, sinó que ens ofereixen la possibilitat 

d’interactuar amb moltes aplicacions de temes molt diversos que, en la mesura possible, 

ens intenten facilitar alguns aspectes de la vida moderna.              

 

El fet que totes les persones disposin d’un petit ordinador a mà i de l’evolució cap a un 

món connectat ha fet sorgir un nou concepte: les ciutats intel·ligents (en anglès Smart 

Cities). 

 

Les smart cities podríem dir que són ciutats que intenten millorar el nivell de vida dels 

seus habitants, aprofitant el potencial de les tecnologies actuals per tal de millorar els 

aspectes econòmics o culturals i sempre d’una forma sostenible. Tot això amb una 

participació activa dels seus ciutadans. [1] 

 

Per tal d’afavorir aquesta participació ciutadana, les grans ciutats ofereixen un seguit de 

dades obertes (informació que posseeix el sector públic a l’abast de tothom i en format 

digital) que podem consultar i utilitzar per crear nous serveis i així intentar ajudar als 

habitants d’aquella ciutat. Ara bé, el problema que tenim actualment és que no hi ha un 

estàndard en el format d’aquestes dades i, per tant, cada ciutat ens les ofereix de la 

manera que els hi és més còmode. [2][3][4] 

 

Aquesta diversitat de models augmenta la dificultat de poder generar solucions més 

homogènies, fet que provoca que no sigui fàcil adaptar-les a diferents escenaris. A més, 

provoca que les diferents ciutats que vulguin tenir la mateixa aplicació hagin de fer-ne 

diferents desenvolupaments, augmentant l'esforç i els recursos necessaris, quan es 

podria crear un sol cop i centrar els esforços, el que ens permetria disposar de més 

aplicacions, ja que no caldria repetir el procés. 

 

Partint d’aquesta premissa, l’objectiu del projecte serà el de dissenyar i desenvolupar un 

sistema d'integració que permeti la integració de diferents formats de dades per tal de 

poder generar una solució comuna per a diferents ciutats intel·ligents. A més, un cop 

creat el sistema, es desenvoluparà una aplicació pilot per smartphones on podrem 

consultar els esdeveniments esportius a les ciutats i així comprovar el correcte 

funcionament del sistema. 
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Aquesta aplicació intentarà millorar l’accés a la informació tenint com a punt de partida 

una agenda d’actes, obtingudes a partir de les actualitzacions de dades ofertes per part 

d’alguns ajuntaments, d’una manera còmoda i permetent la cerca d’aquelles activitats 

que realment poden interessar a l’usuari. Així doncs, es vol millorar l’oferta i la facilitat en 

l’obtenció i consulta de les dades públiques. 

 

 

1.2 Formulació 
 

A continuació es detallaran els objectius generals del projecte: 

 

1. Crear un sistema d'integració de dades, que estarà basat en una estructura de 

dades genèrica per al domini dels esdeveniments esportius, que ens permetrà 

utilitzar i explotar les dades obertes de diferents ciutats. Per tal de fer-ho, caldrà 

estudiar l’estructura de dades obertes de diferents smart cities, que ara per ara 

seran:  

- Barcelona 

- Madrid 

- Arona (Tenerife) 

 

2. Desenvolupar una aplicació mòbil per poder visualitzar i gestionar els 

esdeveniments esportius de les ciutats. Per tal de dur-ho a terme, caldrà: 

- Analitzar els requisits necessaris que l’aplicació haurà de complir per poder 

definir clarament les funcionalitats necessàries. Aquesta part s’elaborarà 

entrevistant a possibles usuaris potencials. 

- Es proposarà un disseny altament configurable, ja que no a tots els usuaris els 

pot interessar la mateixa informació. Per tant, cadascun d’ells podrà indicar al 

sistema què mostrar i com. 

- L’aplicació es basarà en el sistema d'integració creat en el punt 2, per tal 

d'englobar-hi tota la informació de les ciutats estudiades en el punt 1, i així 

poder mostrar a l'usuari la informació concreta. 

 

La conseqüència d'aquests objectius pretén ser una base i/o prova pilot de la usabilitat 

d'aquest sistema d'integració de dades genèric, que ens permeti utilitzar-lo en el context 

de diferents ciutats intel·ligents. 
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1.3 Estructura de la memòria 

 

Per tal de clarificar el contingut d'aquesta memòria, a continuació s'explica com ha 

estat ordenada i quina informació es pot trobar a cadascun dels apartats que conté. 

 

El primer apartat que podem trobar és el context del projecte, on s'exposen les parts 

interessades, i l'estat de l'art, juntament amb les lleis i regulacions que poden afectar 

el conjunt del projecte.  

 

Tot seguit, al capítol 3, s'hi pot trobar l'abast del projecte. En aquest, la informació 

més important que s'hi explica és 'què es desenvoluparà' (a partir dels objectius 

descrits des de l'inici) i quins obstacles ens podem trobar al llarg del desenvolupament. 

 

A continuació, en els capítols 4, 5 i 6 hi podem trobar tot el relacionat amb la 

planificació inicial, desenvolupat a l'inici del projecte. Aquesta planificació consta de la 

metodologia de treball prevista, la planificació temporal (calendari) juntament amb els 

recursos que s'utilitzaran i el pressupost inicial. En ser una planificació, s'hi poden 

trobar punts que no s'han acabat de complir al 100%, cosa que es descriurà al final de 

la memòria a l'apartat corresponent. 

  

 Un cop realitzada la planificació, els següents dos capítols (7 i 8) ens mostren el 

desenvolupament de les dues parts del projecte, descrits a l'anterior apartat de 

formulació (el sistema d'integració de dades i l'aplicació mòbil). Cadascun 

d'aquest capítols conté la següent estructura: l'anàlisi de requisits, l'especificació i el 

disseny. A més, en el cas del desenvolupament de l'aplicació, s'adapta tot el disseny 

a la utilització d'aquest sistema, com si fos una llibreria totalment externa que 

s'utilitza per al seu desenvolupament. 

 

Al capítol 9 hi podem trobar alguns detalls de la implementació, tant del sistema 

d'integració com de l'aplicació. 

 

Un cop realitzada la implementació, hi podem trobar el pla de proves, per comprovar 

si realment tots els objectius i requisits descrits funcionen correctament en el 

producte final que s'ha desenvolupat. 

 

Per últim, al capítol 11 s'hi pot trobar els resultats de la gestió del projecte, és a dir, les 

variacions respecte a la planificació inicial, descrita als apartats 4, 5 i 6.  

 

Finalment, es tanca la memòria amb les conclusions del projecte, el treball futur i el 

plec de condicions (justificació de les competències). 
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2. Context 

2.1 Parts interessades 

 

Desenvolupador del projecte 

  

El rol de desenvolupador serà la persona que dissenyarà i desenvoluparà el sistema 

software encarregat de resoldre el problema descrit. A més, un cop finalitzat el procés 

d’implementació, serà l’encarregat del testeig per tal  de comprovar el seu correcte 

funcionament i, un cop l’aplicació estigui al mercat, també n’haurà de fer el 

manteniment per poder solucionar possibles errors. Aquest rol l’assumirà l’autor del 

projecte, que al ser un treball final de grau (TFG), n’és un dels més interessats. 

  

Directora del projecte 

  

La directora del projecte és la Claudia P. Ayala Martínez. Aquest rol és l’encarregat de 

donar suport al desenvolupador del projecte durant el procés de disseny i 

desenvolupament d’aquest, guiant i supervisant la seva feina per tal de garantir l’èxit 

del treball. 

 

Ciutat intel·ligent 

 

La ciutat intel·ligent en serà una part interessada. Aquest projecte pretén millorar la 

facilitat en l’accés a les dades relacionades amb els esdeveniments esportius de les 

ciutats, ofertes pels mateixos ajuntaments. En desenvolupar aquesta aplicació i un 

possible sistema d’integració de dades, la ciutat se'n beneficiarà, ja que, com s’ha 

explicat anteriorment, el principal objectiu d’una ciutat intel·ligent és la de millorar el 

nivell de vida dels seus habitants. 

 

Usuaris de l’aplicació 

 

El conjunt dels habitants de les ciutats, i més concretament els que estan interessats 

en l’esport o en actes esportius en general, seran els usuaris finals de l’aplicació. Ells 

són qui finalment usaran i aprofitaran l’aplicació i, per tant, els principals beneficiaris 

del resultat final del projecte. 
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2.2 Estat de l'art 

2.2.1 Anàlisi d'alternatives existents 

 

Investigant l'estat actual en sistemes d'homogeneïtzació de dades, hem trobat un 

seguit de sistemes que han estat pensats per aquest fi. A continuació s'exposa 

l'anàlisi de les diferents alternatives. 

 

Schema.org 

 

Schema.org és una comunitat col·laborativa que té com a objectiu crear i promoure 

esquemes de dades estructurades a Internet. Aquest sistema permet crear un 

esquema genèric del conjunt de les dades que formen part de qualsevol pàgina 

web. 

 

Els principals espònsors d’aquest projecte són les grans companyies en motors de 

cerca com Google o Yahoo. Aquestes companyies n’estan molt  interessades, ja que 

en poder generar un esquema homogeni de dades, els permet fer les cerques amb 

molta més facilitat i mostrar als seus usuaris la informació que realment estan 

buscant. A l’estar enfocat al món web es basa en dades, o etiquetes, HTML 

(HyperText Markup Language), però també es pot usar amb JSON (JavaScript 

Object Notation) o RDF (Resource Description Framework).[5]  

 

Per tal que els motors de cerca puguin conèixer quina informació conté exactament 

el web que s’està analitzant, la idea de Schema.org és introduir unes noves 

etiquetes. Concretament, se n'introdueixen tres de noves: itemscope, itemtype i 

itemprop.  

 

Per indicar “aquí comença una secció d’una dada estructurada” introduïm el tag 

itemscope. El segon pas serà el d'indicar “aquesta secció parla sobre ..”, i això es 

farà introduint el tag itemptype assignant-li un valor sobre el tipus concret. 

Finalment, podem introduir propietats addicionals relacionades amb aquell tipus 

de dada estructurada, definits prèviament a l’esquema general. A continuació es 

pot veure un exemple d’aquesta notació. [6] 
 

<div itemscope itemtype ="http://schema.org/Movie"> 

<h1 itemprop="name">Avatar</h1> 

<span>Director: <span itemprop="director">James Cameron</span></span> 

 <span itemprop="genre">Science fiction</span> 

<a href="../movies/avatar-theatrical-trailer.html" itemprop="trailer">Tràiler/a> 

</div> 

 

 

http://schema.org/Movie
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Microsoft SQL Server (Analysis Services) 

 

Sql Server és un sistema de gestió de bases de dades relacional, allotjat al núvol. 

Com qualsevol altre servidor de bases de dades, la seva principal funcionalitat és 

la d'emmagatzemar i recuperar dades a partir de la demanda per part d'altres 

aplicacions que ho sol·licitin. [7] 

 

Una de les funcionalitats que ens ofereix és la de dissenyar vistes d'orígens de 

dades (Analysis Services). Les vistes d'origen de dades, com ells mateixos ens 

descriuen, es basen en un model de dades lògic de taules, vistes i consultes d'un o 

diversos orígens, que permeten definir un esquema homogeni basat en orígens 

diferents, heterogenis. [8] 

 

En el cas de necessitar informació de diferents orígens en una sola consulta, com 

n'és el cas d'aquest projecte, l'origen de dades ha de permetre les consultes 

remotes mitjançant OpenRowset. Aquest sistema és, bàsicament, la consulta de 

dades a partir d'una crida sql amb una sintaxi concreta. Normalment, com ja ens 

informen, serà un origen de dades de Microsoft SQL Server. 

 

 2.2.2 Anàlisi d'aplicacions similars 

 

Analitzant les principals ciutats en un àmbit internacional no s’han trobat 

aplicacions al mercat que ofereixin la informació dels actes esportius amb 

actualitzacions diàries. Ara bé, sí que en podem trobar d’altres que estan 

fortament relacionades amb el projecte ja descrit, oferint informació de diferents 

esdeveniments de la ciutat. A continuació s’exposa l’anàlisi de diferents 

aplicacions en un àmbit més local. 

 

FemEsportBcn 

 

És l'única aplicació disponible que ens ofereix una petita agenda de les activitats 

esportives de Barcelona, desenvolupada per Bcnapps. L’aplicació disposa de les 

següents característiques: 

- Consulta d’esdeveniments esportius 

En aquest apartat podem consultar els esdeveniments, que estan 

classificats segons l’esport en una llista estàtica que s’ha guardat 

prèviament i que simplement es mostra. La informació de què es disposa 

són simplement esdeveniments “de gran públic” amb el dia de l’acte, no 

s’hi pot interactuar i també mostra esdeveniments que ja han finalitzat. 

 

 

 



 

12 
 

- Consulta d’emplaçaments esportius 

Seguint la tònica de l'apartat anterior, en aquest també tenim 

emplaçaments guardats prèviament. Ara bé, en aquest cas podem 

interactuar amb ells, ja que al prémer qualsevol d’ells s’obra el Google 

maps indicant-nos la posició d’aquella instal·lació.  

- Els meus llocs d’interès  

En aquest, el que podem fer és guardar posicions GPS on ens trobem, 

afegint informació si ho desitgem i es pot consultar totes les posicions que 

hem guardat prèviament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Menú inicial FemEsportBcn  Figura 2: Mostra del llistat d’esdeveniments  

 

Esdeveniments Barcelona 

 

Aquesta aplicació no ens ofereix dades relacionades amb l’esport, però sí que 

conté informació d’altres tipus d'esdeveniments, com poden ser de música, 

teatre o exposicions. A diferència de l’anterior aplicació, sí que s’obtenen 

dades de forma dinàmica. L’aplicació funciona de la següent forma:  

 

El menú inicial ens ofereix la possibilitat d’escollir quin tipus d’acte volem 

buscar i en seleccionar-ne un s’obtenen les dades de molts esdeveniments, 

que els mostra en una llista més completa, indicant-nos la data i el lloc. A més 

a més, podem consultar més detalls de l’acte, ja que en clicar-lo ens mostra 

una altra pantalla amb el mapa, i els detalls sobre l’hora, el preu i una 

descripció. 

 

Fent una petita cerca pel web Open Data de Barcelona es pot comprovar com 

efectivament s’estan recollint les dades que l’ajuntament publica. Per tant, 

aquesta aplicació està fent la mateixa tasca, però sense tenir cap mena de 

relació amb el món de l’esport. 
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Figura 3: Mostra del llistat d’esdeveniments   Figura 4: Detalls d’un esdeveniment concret 

 

 

Visit Madrid 

 

En aquest cas l’aplicació també és força completa, però no està tan enfocada 

als esdeveniments en si, sinó que ofereix molta informació de què fer a la 

ciutat com, per exemple, que visitar, on menjar o on anar de compres. 

A part d’aquesta gran quantitat d’informació disposa d’altres apartats també 

interessants: 

- Mapa 

En el cas del mapa podem observar com s’hi han incorporat tots els 

punts d’interès de la ciutat. Es pot clicar a cadascun d’ells i ens indica 

que és i més informació addicional. 

- Agenda 

Aquest apartat seria el que més relacionat estaria amb el projecte ha 

desenvolupar, però justament és el punt més dèbil de l’aplicació. 

En aquest cas, només podem veure els actes de tres dies enllà, i durant 

el període en què he analitzat l’aplicació les dades han estat molt 

escasseses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Informació disponible  Figura 6: Mapa de punt d’interès 
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 2.2.3 Conclusions 

 

Pel que fa a les solucions existents, s’han trobat eines per tal de marcar el contingut 

de les dades (Schema.org), editant-lo un mateix per tal d’aconseguir que s’adaptin a 

una solució més genèrica. Aquesta solució és vàlida, i és que per funcionar hauríem 

d'introduir les etiquetes definides a Schema.org a les dades obertes. El problema, 

però, és que per a fer-ho s'haurà d'estudiar com ampliar l'ontologia predefinida per tal 

d'encabir-hi la nostra solució i que contingui la informació que nosaltres necessitem. 

Per tant, si volem utilitzar aquesta solució, haurem de dissenyar un esquema 

conceptual per tal d'encabir-hi tota la informació necessària dels esdeveniments i que 

s'adapti correctament al model de Schema.org. 

 

Al no utilitzar aquest model i basar-se en un de propi, estarem creant una solució que 

només serà valida per el problema concret que es pretén resoldre. Així doncs, l'esforç 

necessari per dissenyar un model de dades que s'adapti a l'objectiu concret serà 

menor que si s'ha de dissenyar un model que a més s'hagi d'adaptar a les necessitats 

de Schema.org.  

 

Per altra banda, Microsoft SQL Server, també hi trobem un seguit de problemes. El 

principal n'és que aquest sistema és de pagament, i en aquest projecte en concret no 

estem disposats a assumir aquest esforç. A més, per tal de funcionar correctament, cal 

que l'origen de dades permeti les consultes OpenRowset, seguint la sintaxi que 

estableix, i això, amb les dades obertes que s'utilitzaran, no ho podem garantir. Amb 

tot, arribem a la conclusio que aquesta proposta no ens és vàlida.  

 

Per aquests motius, s’optarà per la creació d’una solució pròpia i no adaptar-ne una de 

ja existent. 

 

Si ens fixem en l’aplicació pilot, també podem veure que actualment no n’hi ha cap al 

mercat que ens ofereixi aquesta solució (mostrar esdeveniments esportius). A més a 

més, les aplicacions ja existents que mostren esdeveniments, només funcionen per 

una única ciutat, per tant, el fet de poder-se utilitzar en diferents ciutats serà un valor 

molt important en aquesta aplicació respecte a les ofertes actualment. 

 

Observant aquestes aplicacions també ens fem a la idea de quines funcionalitats haurà 

de tenir la nostra app, com per exemple la consulta detallada dels esdeveniments, 

l’actualització diària de la informació mostrant tan sols aquells esdeveniments que són 

en un futur, la possibilitat de fer cerques més avançades  o la de mostrar un mapa 

amb els punts d’interès. 
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2.3 Lleis i regulacions 

 

En aquesta secció hi ha descrites les lleis i regulacions que s’han de tenir en compte a 

l’hora de desenvolupar el projecte. 

 

Dades Obertes 

Com el seu propi nom indica, les dades Obertes publicades pels ajuntaments són de 

caràcter públic, i es permet el seu ús per a fins públics o comercials, sempre i quan no 

s'utilitzin les dades per a fins il·lícits o que atemptin contra els principis de les 

persones, entitats o de l'actuació administrativa pública. La majoria de dades es 

publiquen sota la llicència de Cretive Commons (CC-BY 3.0), que permet: 

- Copiar, distribuir i divulgar públicament 

- Puguin servir de base per obres derivades com a resultat de la seva anàlisi 

- Puguin ser usades per a fins comercials o no 

- Que es puguin modificar, transformar i adaptar 

 

Les dades s'han extret dels següents portals: 

- Barcelona: http://opendata.bcn.cat/opendata/ca 

- Madrid: http://datos.madrid.es/portal/site/egob/ 

- Arona: http://datos.arona.org/  

 

 

Política per a desenvolupadors a Google Play 

Les aplicacions Android també han de complir un seguit de normatives per tal de ser 

aptes per al públic i poder ser publicades. Les principals característiques ha evitar en 

totes les aplicacions són [9]: 

- Contingut sexual explicit 

- Violència i assetjament 

- Promoció de l'odi 

- Events de caràcter delicat (desastres naturals o esdeveniments tràgics) 

- Suplantació de la identitat o comportament enganyós 

- Ús de contingut que interfereixi en la propietat intel·lectual 

- Informació personal i confidencial 

- Activitats il·legals 

- Jocs d'apostes 

- Productes perillosos 

- Interferències amb el sistema (pugui ocasionar problemes al mòbil) 

 

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca
http://datos.madrid.es/portal/site/egob/
http://datos.arona.org/
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3. Abast del projecte 

3.1 Abast 
 

Un cop sabem quin és el problema a resoldre, podem definir quin serà l’abast del 

projecte basant-nos amb els objectius descrits anteriorment. Aquest, el podem 

descriure a partir de la integració de dos components clarament diferenciats: 

 

Sistema d’integració de dades 

- S’ha de generar un esquema conceptual de les dades suficientment genèric 

com per poder obtenir un sistema robust i fàcilment adaptable a diferents 

ciutats. 

 

Aplicació per smartphones 

- Permetrà la consulta dels esdeveniments esportius de la ciutat en un format 

agenda. 

- Es podrà consultar tota la informació detallada de la qual disposaran els 

esdeveniments, com pot ser una descripció, la localització o el preu. 

- Hi haurà la possibilitat d’afegir recordatoris als esdeveniments. 

- Es podran fer cerques avançades a partir de la posició o del tipus d’acte entre 

d’altres. 

- Permetrà el perfil d’usuari, per tal d'indicar quin tipus d’esdeveniments són 

realment del seu interès i mostrar sempre les que ho compleixen. 

 

3.2 Possibles obstacles 
 

- Un primer pas en el desenvolupament final de l’aplicació serà el d’integrar el 

sistema de dades. Per tant, el fet de dissenyar de forma errònia aquest 

sistema, a part de no complir un dels objectius del projecte, ens provocarà 

encara més problemes en desenvolupar l’aplicació, ja que si integres un 

disseny amb problemes el que provoques és generar-ne de nous. 

La solució a aquest problema, doncs, és evident: cal fer un correcte model i 

disseny de dades, suficientment genèric com per encabir-hi diferents models. 

 

- La limitació en el temps també serà un obstacle. Com a tot projecte de la vida 

laboral o en aquest cas un TFG tenim unes dates d’entregues establertes que 

s’han de complir. La duració aproximada del projecte és de 3 mesos, per tant, 

caldrà dedicar moltes hores en un període curt i treballar de forma constant 

per poder assolir els objectius marcats. 
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- Com ja s’ha comentat, les dades en què es pretén basar el treball són la dels 

esdeveniments esportius de les ciutats, ofertes en els portals Open Data de 

cada ajuntament. Com és lògic, no podrem garantir que aquestes dades 

estiguin sempre disponibles o que en un moment donat deixin d'oferir-les, per 

tant, si això succeís, tindríem un obstacle molt important. 
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4. Metodologia i rigor 

4.1 Mètodes de treball 

 

Per tal de desenvolupar el projecte de forma organitzada es va establir una 

metodologia de treball a usar durant el transcurs del projecte. Amb aquest objectiu, 

s’ha decidit seguir una combinació entre la metodologia en cascada [10] i la 

metodologia en iteració.  

 

El projecte s'ha dividit en quatre fases, tal com es pot observar en la Figura 7. La 

primera fase serà la de GEP on es preparà el projecte per tal d’encarrilar-lo definint el 

context, abast, objectius i la panificació temporal i econòmica. 

 

En la segona fase del projecte es farà servir la metodologia en iteració, fent que 

cadascuna de les tasques de les quals consta (anàlisi i especificació dels requisits) 

pugui provocar modificacions en l'altre.  

 

En la tercera fase també se seguirà una metodologia iterativa. Per aquest motiu, 

s’aniran dissenyant petites parts del sistema, s’implementaran i es provaran, i així 

prioritzar el correcte funcionament de les tasques més petites que després 

esdevindran el projecte, seguint la idea de “Divideix i venceràs”. 

 

Finalment, l'última constarà de la redacció final de la memòria i la preparació de la 

defensa del projecte. Cal dir que aquesta redacció s’anirà fent a mesura que 

transcorren les diferents tasques, però en aquesta fase es farà la redacció final i revisió 

per tal d’acabar amb un document complet i ben redactat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fases del projecte 

  

Qualsevol variació que s'hagi produït respecte a la planificació quedarà reflectida al 

capítol 11, on es descriuen els resultats de la gestió del projecte. En el cas de la 

metodologia, en la subsecció 11.1. 
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4.2 Eines de seguiment 
 

Per tal de mantenir un control en les tasques es crearà un document Excel. En aquest, 

es podrà mantenir un control visual de les tasques del projecte, les hores dedicades a 

cada una d’elles i la data de realització d’aquesta. A més, aquestes tasques 

incorporaran una descripció per facilitar-ne el seguiment. 

 

Un altre sistema molt important serà l’establert pel director del projecte. Hi haurà 

d’haver una constant comunicació per controlar les tasques realitzades i conèixer si el 

projecte està avançant en la direcció correcta. La comunicació serà mitjançant correus 

electrònics i, per temes més importants, amb reunions.   

 

4.3 Mètode de validació 
  

- Avaluació de final de tasca 

Al final de cada tasca de disseny o implementació es farà una avaluació de 

resultats per tal establir si el resultat és satisfactori i així poder avançar cap a una 

nova tasca. 

 

- Avaluació de final de fase 

Al final de cada fase es farà un control per poder validar els resultats obtinguts 

perquè, tot seguit, s’haurà de començar un nou procés i caldrà assegurar que 

l’anterior és correcte. 

 

- Reunions de seguiment 

Hi haurà reunions periòdiques amb el tutor del projecte per tal de rebre feedback 

per poder assegurar que s’està desenvolupament el projecte segons el previst. A 

més, per a problemes més petits o dubtes puntuals s’enviarà per e-mail les 

qüestions i així no haver d’aturar el procés de desenvolupament. 
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5. Planificació inicial 

En aquest capítol es descriurà la planificació inicial del projecte, la que es va realitzar les 

primeres setmanes d'aquest, tenint en compte que poden haver-hi hagut variacions, com en 

qualsevol previsió, i que s'expliquen en el capítol 11 secció 11.2. 

5.1 Calendari 

 

El projecte tindrà una durada aproximada de quatre mesos i mig. Es marca com a inici la 

fase de GEP, amb data 14 de setembre de 2015, i com a data final el dia de defensa del 

projecte, que està establerta l'última setmana de gener de 2016.  

 

La idea serà acabar el projecte 3 setmanes abans de la seva defensa, pels vols del 5 de 

gener, per poder disposar del temps suficient per preparar-la. 

 

El projecte té una càrrega de treball d’aproximadament 450 hores, tenint en compte la 

càrrega en hores orientatives per cada crèdit (25 hores/crèdit). Per tant, a l'estar realitzat 

per una sola persona, suposarà una carrega aproximada de 28 hores setmanals. 

 

 

5.2 Descripció de les tasques 

5.2.1 Planificació del projecte 

   

Aquesta primera tasca és la que es realitza a GEP, que inclou la presentació de tots els 

documents i presentació oral del treball. Les subtasques incloses en aquesta són: 

contextualització del projecte, definició d’actors implicats, estat de l’art, abast del 

projecte, formulació del problema, metodologia de treball, planificació temporal, la 

gestió econòmica i de sostenibilitat i la seva presentació. 

 

Les hores de dedicació d’aquesta fase estan establertes a la guia de GEP i 

determinaran les hores de dedicació. La tasca no té cap dependència, però si unes 

dates d’entrega estrictes que s’hauran de complir.  

 

5.2.2 Definició d’objectius i requisits 

 

La segona tasca del projecte consistirà en definir els objectius i requisits concrets que 

haurà de complir el projecte, fet que ens permetrà establir unes bases sòlides i així 

tenir ben detallat què ha de succeir per tenir èxit. Aquesta tasca consisteix en definir 

les parts interessades del sistema, els objectius detallats del sistema, els requisits 

funcionals i no funcionals i les restriccions del projecte. 
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Com a conseqüència, tindrem una dependència amb la primera fase de la tasca 1 

(planificació del projecte), on hauríem d’haver definit els objectius generals del 

projecte que, en aquesta, s’han de desgranar per obtenir el conjunt d’objectius 

concrets, en relació a què ha de complir el sistema, juntament amb els seus requisits. 

  

5.2.3 Especificació 

 

Aquesta tasca es realitzarà de forma iterativa amb l'anàlisi de requisits. Inclourà la 

definició dels actors, el diagrama de context del sistema, la descripció dels diferents 

casos d’ús, els arguments de satisfacció dels objectius, el model conceptual i el model 

de comportament. En aquesta etapa es generarà un volum considerable de 

documentació.  

 

5.2.4 Disseny 

 

En aquesta fase es definirà l'arquitectura del sistema i els patrons de disseny que 

s'utilitzaran. Aquesta tasca tindrà com a dependència l’especificació, ja que ens cal 

haver-la definit abans per poder tenir la base i saber que és el que s’ha de dissenyar. 

 

5.2.5 Implementació i testing 

 

Un cop definits els objectius i requisits que ha de complir el sistema, especificat el 

sistema i realitzada la fase de disseny, passarem a la fase d’implementació de  les 

funcionalitats del sistema. Aquesta etapa serà la més extensa del projecte. 

 

La tasca d’implementació se subdividirà en dues: la del disseny del sistema 

d’integració de dades i la d'implementació de l’aplicació per a mòbils. 

En aquest cas la implementació del sistema d’integració s’executarà abans, ja que és 

prioritària, pel fet que l’aplicació ho necessita per al seu correcte funcionament. 

 

Tal com s’ha comentat, es realitzaran petites iteracions per implementar les 

funcionalitats més importants, testejant cadascuna d’elles abans de passar a la 

següent. Tenint en compte la dificultat que suposa sempre la implementació de 

qualsevol sistema i la corba d'aprenentatge s’assignen el nombre més gran d’hores a 

aquesta tasca.  
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5.2.6 Documentació 

 

La tasca de documentació del projecte no té dependència concreta amb cap altra 

tasca, si bé és cert que s’han de realitzar les anteriors tasques per poder anar-les 

documentant. Aquesta, però, es realitzarà de forma simultània a totes les anteriors i 

per tant s’anirà documentant durant tota l'etapa de realització del projecte. Per tant, 

les hores dedicades a aquesta etapa es dividiran al llarg dels quatre mesos de 

desenvolupament del projecte. 

 

5.2.7 Finalització de la memòria i presentació 

   

Finalment, un cop finalitzada la implementació de les diferents funcionalitats amb el 

corresponent testing, s’haurà de fer la redacció final de la memòria amb la revisió de 

totes les parts documentades prèviament. A més, també s’haurà de preparar la 

presentació oral que es farà per la defensa del projecte. 

 

5.3 Temps estimat 
 

Tasca Dedicació (en hores) 

Planificació del projecte 75 

Definició d’objectius i requisits 40 

Especificació 65 

Disseny 90 

Implementació i testing 150 

Documentació 30 

Finalització de la memòria i presentació 10 

Total 460 

Taula 1: Dedicació en hores de les diferents tasques 

 

5.4 Recursos 

 

A continuació es detallen els recursos previstos, que seran necessaris per al correcte 

desenvolupament del projecte: 

 

Recursos humans 

- Autor del projecte. Serà l’encarregat d’assumir tots els rols necessaris per a 

desenvolupar el projecte correctament, amb l’ajuda i supervisió de la 

directora. El temps mitjà de dedicació setmanal serà de 28 hores. 
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Recursos hardware 

- Ordinador de sobretaula ASUS amb sistema operatiu Windows 8.1(64 bits) 

amb connexió a Internet. 

- Nexus 4: Dispositiu mòbil on es realitzaran les proves de l’aplicació. 

 

Recursos software 

- Serveis Open Data: En concret de Barcelona, Madrid i Tenerife.  

- Google Drive: Gestor de documents on s'emmagatzemaran les diferents 

còpies dels documents fets servir durant tot el projecte per accedir-hi 

remotament. 

- Microsoft Office 2010: S’utilitzarà per generar la documentació. 

- Adobe Reader: Lector de pdf’s. 

- Gantter: Eina on-line que es farà servir per planificar el projecte. 

- Android Studio: S’utilitzarà per al desenvolupament de l’aplicació mòbil. 

- Google Maps API: Per tal de mostrar ubicacions en el mapa. 

- Google Design Support Library: Llibreria per crear la interfície de l’aplicació. 

 

5.5 Valoració d’alternatives i pla d’acció  
 

Per poder gestionar les alternatives i el pla d’acció en el cas d’una desviació important en 

el calendari previst es prendrà com a referència el final de cadascuna de les tasques 

anteriorment descrites.  

 

Les desviacions inferiors a 3 dies (en la data prevista de finalització d’una tasca) no 

tindran cap repercussió en la planificació, simplement s’ampliarà el termini de les 

següents tasques aquest nombre de dies. Això es podrà fer ja que s’ha deixat un marge 

de 2 setmanes per l’entrega final. Ara bé, en el cas d’acumular diversos retards que 

sumin un total de 7 dies, s’haurà de fer una replanificació per tal d’ajustar el calendari i 

incrementar el temps de dedicació en les tasques pendents, per poder finalitzar el 

projecte en el termini indicat. 

 

Les possibles desviacions que ocorrin afectaran principalment als recursos d’àmbit humà, 

fet que incrementarà el nombre d’hores de dedicació setmanal en els períodes finals del 

desenvolupament, ja que és quan s’acumulen més els possibles retards. 

 
Partint del temps estimat i tenint en compte la durada del projecte, s’han calculat unes 

20 setmanes aproximadament. Tenint en compte que el TFG equival a 18 ECTS i un ECTS 

són 25 hores haurien de sortir unes 450 hores de treball, força aproximat al càlcul previst 

del projecte i perfectament viable en qualsevol cas. 
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5.6 Diagrama de Gantt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Pressupost i sostenibilitat 

6.1 Identificació i estimació del cost 
   

Els costos del projecte estan directament relacionats amb els recursos descrits en 

l’apartat anterior, tant el hardware, el software com també els costos en recursos 

humans. Per tant, el pressupost es basarà en tots aquests aspectes. 

 

A continuació es farà un estudi del cost del projecte que, tot i no tractar-se d’un 

projecte amb inversió real, s’estimaran el costo com si ho fos. 

 

  6.1.1 Recursos humans 

   

Aquest projecte el desenvoluparà tan sols una persona, per tant, aquesta 

realitzarà tots els rols necessaris en un projecte software tals com el cap de 

projecte, l’analista, l’arquitecte de software, el programador i el tester. Per 

poder estimar el pressupost necessari en recursos humans, assignarem un 

preu per hora diferent en funció de les hores destinades a cadascun dels rols. 

Aquest, el podem veure en la següent taula, basats en l’estudi de remuneració 

de PagePersonnel de l’any 2014 [11]: 

 

Rol Preu per hora 

Cap de projecte 22 € 

Analista 18 € 

Arquitecte 18 € 

Programador 10 € 
Taula 2: Cost per hora dels diferents rols 

 

Tot seguit, passem a calcular el cost humà del projecte per a cada fase i rol, a 

partir de l’assignació de temps calculada en la planificació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
Taula 3: Estimació de costos per fase i rol 

Fase 
Dedicació (en hores) Cost 

estimat Cap projecte Analista Arquitecte Programador 

Planificació 75    1.650 € 

Definició d’objectius i 
requisits 

5 35   740 € 

Especificació 5 60   1.190 € 

Disseny 15  75  1.680 € 

Implementació 15  25 110 1.880 € 

Etapa final 40    880 € 

Total 460 8.020 € 
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També podem veure el cost assignat a cadascun dels rols: 

 

Rol Hores previstes Preu/hora Cost estimat 

Cap de projecte 155 22 € 3.410 € 

Analista 95 18 € 1.710 € 

Arquitecte 100 18 € 1.800 € 

Programador 110 10 € 1.100 € 

Total 460 - 8.020 € 
Taula 4: Estimació de costos per rol 

 

  6.1.2 Recursos software i hardware 

 

En aquest apartat es detallaran els costos dels diferents recursos software i 

hardware a utilitzar en el transcurs del desenvolupament del projecte. Del 

conjunt de recursos necessaris, només es tenen en consideració aquells que 

tenen un cost per al seu ús. 

 

Per establir un cost d’amortització per hora d’ús s’agafa com a referència que 

1 any de vida útil són 249 dies hàbils a un ritme de treball de 8 hores diàries. 

  Cost d’amortització = Preu / (4 anys * (249 dies * 8 hores/dia)) 
 

Per altra banda, l’estimació en ús en hores per a cada recurs és la següent: 

Ordinador de sobretaula: La major part de les hores del projecte = 450 h 

Telèfon mòbil: Hores en què es faran les proves de la implementació = 100 h 

Microsoft Office = Les corresponents a la planificació i documentació = 115 h 

 

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització Cost estimat 

Ordinador de 
sobretaula amb 

Windows 8.1 
1.300 € 1 4 0,16315 €/h 73,42 € 

Telèfon mòbil Nexus 4 350 € 1 3 0,05857 €/h 5,86 € 

Microsoft Office 2010 149 € 1 4 0,01870 €/h 2,15 € 

Total 1.976 € 4 - - 81,43 € 

Taula 5: Estimació de costos de recursos software i hardware 

   

Alguns dels recursos software esmenats seran utilitzats a partir de les llicències 

gratuïtes que disposa la Universitat, tot i així, per aproximar-se al cost d’un 

projecte real, tindrem en compte les llicencies com si fossin no gratuïtes. 
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6.1.3 Altres despeses  

   

Altres despeses a tenir en compte són: 

 

o Consum energètic de l’ordinador de sobretaula i del smartphone. 

 

o Servei de connexió a Internet amb 10 MB de baixada i 1 MB de pujada. 

 

o Desplaçament amb transport públic a Barcelona, per a reunions i altres, 

a la facultat. Utilització d’una T-Jove de 4 zones. 

 

Descripció Preu Quantitat Cost estimat 

Consum 
energètic 

0,15 €/kWh 
Consum diari de 

1,5 kWh per 135 dies 
30,37 € 

Internet 40 €/Mes 4 mesos i mig 180 € 

Transport 249€ 15 viatges atribuïbles, de 90 41,5 € 

Total  251,87 € 
Taula 6: Estimació de costos indirectes 

 

 

6.1.4 Imprevistos i pla de contingència 

 

En tot projecte poden sorgir un seguit d’imprevistos que podrien afectar a la 

seva planificació i al seu pressupost. En aquest cas, els principals imprevistos 

detectats són: 

 

o Avaria de l’ordinador principal on es desenvolupa el projecte. En aquest 

cas, el cost previst de reparació s’assumirà que és de 60€ amb una 

probabilitat del 15% que ocorri. 

 

o Possible pèrdua de dades. La probabilitat serà remotament baixa, ja 

que s’utilitzaran serveis externs al cloud per emmagatzemar totes les 

còpies.  

 

o Altres problemes amb serveis externs (connexió elèctrica o Internet), 

fet que provocaria no poder desenvolupar el projecte durant les hores 

d’avaria. La probabilitat estimada que ocorri serà del 5% i en el cas que 

això passi s’assumirà que es perd un dia de treball. Per tant, amb una 

estimació de 4 hores de treball diari i amb una mitjana de cost dels 

diferents rols de 17€/hora, el cost de l’imprevist serà de 68€. 

 

Com a mesura de contingència s’estableix un marge del 7% sobre el cost total. 
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6.1.5 Pressupost total 

 

Recurs Cost Estimat 

Recursos humans 8.020 € 

Recursos no humans 81,43 € 

Altes despeses 251,87 € 

Imprevistos 128 € 

Cost parcial 8481,30 € 

Contingències + 7% 

Cost total 9074 € 
Taula 7: Cost total del projecte (estimació) 

 

6.2 Control de gestió  

 

Pel que fa al control dels recursos hardware i software, les despeses incloses en els 

apartats anteriors són preus perquè ja que és el preu de venda al públic, establert per 

la marca de cadascun dels productes. Per tant, en aquest aspecte no tindrem cap 

sorpresa, a no ser que s’hagi d’utilitzar un producte no previst en la planificació. Pel 

que fa al cost total del producte, comptant amortització en hores, no podrem calcular-

ho fins al final del projecte, ja que aquests els utilitzarem durant quasi tot el 

desenvolupament. 

 

Per altra banda, en el cas dels recursos humans, al final de cadascuna de les 

tasques es comptabilitzaran les hores reals dedicades per veure les possibles 

desviacions respecte a la planificació temporal i així ajustar, si cal, el 

pressupost del projecte. 

   

  Per poder fer un càlcul de les desviacions, s'utilitzaran els següents càlculs: 

o En la realització d’una subtasca en preu = (cost estimat - cost real) * 
consum hores reals  

o En el preu d'un recurs = (cost estimat –- cost real) * consum real  
o En la realització d’una subtasca en consum = (consum hores estimat - 

consum hores reals) * cost estimat   

 
Desviaments en imports totals:  

o En la realització de subtasques = total cost estimat subtasca - total cost 
real subtasca.  

o En recursos = total cost estimat recurs - total cost real recurs  
o En els costs fixes = total cost fix pressupostat – total cost fix real  
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6.3 Sostenibilitat 

6.3.1 Dimensió econòmica 

 

Pel que fa a la dimensió econòmica del projecte, podem concloure que existeix una 

avaluació de costos, tant de recursos humans com de materials. 

A més, s’han tingut en compte les contingències i els possibles imprevistos. En aquest 

aspecte, hi podem incloure el cost de reparacions dels productes, que s’han previst en 

els imprevistos. 

 

Respecte a la viabilitat del projecte, si aquest hagués d’estar en un mercat competitiu, 

no s’ha contemplat. Això es deu al fet que aquest projecte és d’àmbit acadèmic i, per 

tant, no ho podem valorar. 

 

Quant a la possibilitat de desenvolupar el projecte amb menor temps, tot dependrà 

dels recursos que s’inverteixin, ja que si en comptes d’estar desenvolupat per una sola 

persona es realitza en equip, el temps es reduirà significativament. Aquesta reducció 

de temps, però, implicarà un augment considerable en els costos. L’única possibilitat 

d’executar-se en menor temps i amb menys costos seria el que un desenvolupador 

expert realitzés el projecte al mateix preu/hora. 

 

Com que s’ha realitzat un bon estudi i planificació del projecte, la distribució del temps 

en les diferents tasques és la més adequada. 

 

6.3.2 Dimensió social 

 

La situació actual del país no és gaire favorable, ja que des de fa molts anys estem 

immersos en una crisi molt important. Els nivells d’atur i de pobresa són molt elevats i 

això provoca que el nivell de vida d’aquelles persones que es troben en aquesta 

situació no sigui gens favorable. En canvi, en el sector de la informàtica sembla que 

funciona molt bé. El nivell d’atur en el sector és baix i la demanda de professionals és 

més elevada que l’oferta, fet que provoca una situació força estable dintre el que cap. 

En el cas concret del sector mòbil i les smart cities, que és en el que es basa aquest 

projecte, també podem observar com està en expansió constant dia a dia. 

 

Com ja s’ha comentat, aquest projecte pretén facilitar la consulta de les dades obertes 

en les ciutats intel·ligents, millorant la qualitat de vida dels seus ciutadans, ja que 

podran tenir-ne un fàcil accés i la possibilitat de fer servir una mateixa aplicació en 

diferents localitats. Per aquest motiu, la meva activitat afavoreix als ciutadans que ho 

necessitin i no perjudica cap col·lectiu en concret. 
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Últimament també s'està incrementant el nombre de persones que volen fer esport, 

hi ha hagut un petit boom. Cada vegada hi ha més persones que surten a córrer o amb 

bicicleta i això és un punt a tenir en compte, ja que el projecte estarà enfocat a 

difondre l'activitat esportiva. Promovent les activitats esportives de la ciutat es vol 

difondre encara més l'activitat esportiva i, per tant, es millora el nivell de salut dels 

habitants evitant. Així, es poden arribar a disminuir les possibles despeses en l'àmbit 

de la salut amb una població més sana. 

 

6.3.3 Dimensió ambiental 

 

Els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte són els diferents aparells 

electrònics (ordinador i telèfon mòbil) i l’energia que aquests consumeixen, a part de 

la connexió a Internet. Com a conseqüència d’utilitzar aquests materials, estarem 

consumint uns recursos que, al ser electrònics, comporten un seguit d'efectes 

perjudicials pel medi ambient (producció d’electricitat o el manteniment de servidors 

d’Internet). Ara bé, aquest impacte serà extremadament petit, per tant, podem 

considerar que és menyspreable. 

 

Durant el transcurs de realització del projecte s’aprofitaran recursos software ja 

existents (programes, llibreries, ...), estalviant així temps i diners de desenvolupament, 

reduint en la mesura possible l’impacte ambiental. Al ser un projecte software no es 

requereix cap cost de fabricació i tampoc ens haurem de preocupar pel reciclatge. 

 

Aquest projecte no pretén disminuir l’impacte ambiental existent al planeta, no és la 

seva finalitat. Sense l’existència d’aquest projecte l’impacte ambiental de realitzar una 

consulta d’esdeveniments esportius serà una mica superior, ja que, com que es pretén 

facilitar l’accés a les dades obertes, l’usuari haurà de dedicar menys temps a realitzar 

la consulta utilitzant l’aplicació que buscant per Internet la informació. És per això que 

el projecte no perjudicarà l’aspecte ambiental. 

 

6.3.4 Matriu de sostenibilitat 

 

Sostenible? Econòmica Social Ambiental Total 

Planificació 
Viabilitat 

econòmica 
Millora en la 

qualitat de vida 
Anàlisi de 
recursos 

 

Valoració 8 9 7 24/30 

Resultats 
Cost final vs 

previsió  
Impacte en entorn 

social 
Consum de 

recursos 
 

Valoració 8 10 9 27/30 

Riscos 
Adaptació a canvis 

d'escenari 
Danys socials Danys ambientals  

Valoració 0 0 0 0 

51/60 

Taula 8: Matriu de sostenibilitat 
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7. Desenvolupament del sistema d'integració 

7.1 Anàlisi de requisits 

En aquest capítol es definiran els requisits del sistema d’integració de dades a 

desenvolupar, és a dir, les condicions que ha de satisfer el software per tal de complir 

amb els objectius proposats.  

 

7.1.1 Objectius detallats 

 

En aquest apartat es definiran els objectius concrets del sistema. A continuació es 

detallaran els diferents objectius ha assolir, per part del sistema d'integració de dades. 

 

Cadascuna de les definicions contindrà la següent informació: 

 #número: número identificador de l’objectiu. 

 Part implicada: Indica si l’objectiu és del sistema d’integració o l’aplicació 

 Descripció: en què consisteix l’objectiu. 

 

Objectiu número #1 

Part implicada Sistema d'integració de dades 

Descripció 

El sistema d’integració de dades serà capaç d’obtenir la 

informació de diferents portals Open Data i generar una solució 

que contingui dades en un esquema homogeni, per tal que un 

tercer les pugui utilitzar abstraient-se de les dades originals. 

 

 

7.1.2 Requisits funcionals 

 

Els requisits funcionals són una descripció de què ha de fer un sistema, especifiquen 

quelcom que el sistema ha de ser capaç de realitzar. A continuació es detallaran 

aquests requisits per part del sistema d’integració de dades.  

 

A fi de definir els requisits funcionals, s’explicarà la següent informació: 

 Requisit funcional #[Número de requisit funcional]: [Títol del requisit] 

 Descripció: [Descripció del requisit] 

 Justificació: [Motius pels quals és necessari el requisit] 
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 Requisit funcional 1: Recollida de dades 

 Descripció: El sistema ha de ser capaç de realitzar peticions web per recollir 

les dades obertes dels diferents portals Open Data. 

 Justificació: El sistema necessita recollir els actes disponibles de les ciutats a 

partir de peticions web, ja que aquestes dades són part imprescindible.  

 
 

 Requisit funcional 2: Interpretació de dades 

 Descripció: El sistema ha de ser capaç d’interpretar correctament les dades 

que ha obtingut dels diferents portals web. 

 Justificació: El sistema ha de conèixer l’estructura de les dades recollides, 

per poder interpretar-les correctament, sinó la informació no ens seria útil. 

 
 

 Requisit funcional 3: Generació de dades homogènies 

 Descripció: El sistema ha de ser capaç de generar un esquema de dades 

general que contingui tota la informació dels esdeveniments.  

 Justificació: Per tal que l’aplicació pugui utilitzar sempre el mateix tipus 

d’informació, el sistema ha de generar un esquema comú de les dades. 

 

7.1.3 Requisits no funcionals 

 

Requisits de manteniment i suport 

 

 Tipus: Requisit de canviabilitat  

 Descripció: El sistema d’integració de dades de ser fàcilment adaptable a 

l’increment de les ciutats admeses. 

 Justificació: Qualsevol dia es pot decidir afegir una ciutat a l’aplicació, per 

tal d’expandir el mercat i arribar a més públic, per tant, ha de ser 

adaptable. 

 Criteri de satisfacció: El sistema d’integració es desenvoluparà de tal forma 

que no tingui relació amb l’app, ha de ser un mòdul aïllat a l’aplicació. Així 

s’evitarà l’acoblament i la necessitat d’actualitzar l’app i el sistema. 
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 Tipus: Requisit de manteniment 

 Descripció: El sistema ha de ser fàcilment mantenible.  

 Justificació: Per tal de reduir l’esforç i la despesa necessària durant la vida 

útil dels sistemes, el manteniment ha de ser el més fàcil possible. 

 Criteri de satisfacció: Per reduir el cost de manteniment, el 

desenvolupament es farà seguint el disseny d’orientació a objectes. 

 

 

 Tipus: Requisit de portabilitat 

 Descripció: El sistema ha de ser portables per si mai es decideix fer un 

desenvolupament per un altre sistema operatiu. 

 Justificació: Si algun dia es vol ampliar el mercat i afegir nous dispositius, el 

sistema ha de ser el més portable possible per reduir l’esforç necessari.  

Criteri de satisfacció: El desenvolupament es farà mitjançant interfaces. 

Aquesta classe abstracta ens permetrà no dependre de la implementació 

concreta d’una classe. En afegir una nova implementació només ens caldrà 

posar els mètodes que s’han definit. 
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7.2 Especificació 

 7.2.1 Arguments de satisfacció 

 

Els arguments de satisfacció permeten verificar que els requisits funcionals i no 

funcionals definits són els idonis per garantir que els objectius es compliran. Els 

arguments, inclouen la justificació per poder determinar que l'objectiu és assolible.  

 

A l’hora de definir els arguments de satisfacció, s’utilitzarà la següent informació: 

 
 Objectiu: Descripció de l’objectiu relacionat amb l’argument de satisfacció. 

 Premisses: Conjunt de requisits que s’utilitzen per justificar l’objectiu. 

 Justificació: Justificació de l’argument mitjançant les premisses 

 

 

o Argument de satisfacció número #1 

 

Objectiu 

El sistema d’integració de dades serà capaç d’obtenir la 

informació de portals Open Data i generar una solució que 

contingui dades en un esquema homogeni, per tal que un 

tercer les pugui utilitzar abstraient-se de les dades originals. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 1: Recollida de dades  

P2 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 2: Interpretació de dades 

P3 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 3: Generació de dades homogènies 

Justificació 

Com que el sistema d'integració de dades serà capaç d'obtenir 

les dades dels diferents portals Open Data dels ajuntaments 

(P1), sap interpretar aquestes dades correctament (P2) i pot 

generar un esquema de dades homogeni (P3), podem 

concloure que es pot satisfer l'objectiu número #1. 
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7.3 Disseny 

7.3.1 Esquema de dades homogeni 

 

En aquest apartat es descriurà l’esquema de dades homogeni, és a dir, l’esquema de 

dades que intentarà generar el sistema d’integració de dades per cadascuna de les 

ciutats, a partir de les mateixes dades obertes que ens ofereix. 

 

Analitzant les tres ciutats descrites al llarg del document (Barcelona, Madrid i Arona), 

s’han pogut veure totes les dades que ofereixen. Basant-nos amb aquesta informació i 

les possibles ampliacions o dades que es creuen que poden ser útils per ampliacions, 

l’esquema de dades resultant és el següent: 

 

 
Figura 8: Esquema de dades homogeni 

 

Basant-nos en l’esquema, es pot veure tota la informació de la qual podrà disposar 

cadascun dels esdeveniments d’una ciutat. A continuació es descriuen les dades i què 

ens aporten. 
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El tipus Esdeveniment, que podem considerar el tipus “principal”. Els esdeveniments 

tindran un identificador, un títol de l’acte i podran tenir, o no, una descripció, una URL 

a una pàgina web per obtenir més informació i un telèfon de contacte. 

 

Una data. Els esdeveniments tenen una data d’inici (dia, mes i any) i una data de fi. A 

més a més, es pot donar el cas que sigui un esdeveniment de llarga durada (per 

exemple, podem tenir un curs durant un any), i això és el que ens indicarà el booleà 

“llarga_durada” juntament amb el conjunt “dies_setmana”, que indiquen quins dies té 

lloc aquest esdeveniment (dilluns, dimarts, ..). 

 

Un interval horari, ja que els esdeveniments tindran una hora d’inici i poden tenir una 

hora de finalització aproximada. 

 

Els esdeveniments també tindran una adreça, emplaçament, on hi tindran lloc. Una 

adreça estarà composta de la ciutat, del nom de l’emplaçament (per exemple, pavelló 

firavi), el nom del carrer, el número, el codi postal i el municipi. A més, relacionat amb 

l’adreça, tindrem a quin país pertany, ja que podria donar-se el cas que tinguem dues 

ciutats amb el mateix nom, i també les coordenades GPS d’aquella adreça, amb la seva 

latitud i longitud corresponents. 

 

I finalment el tipus Categoria, els grups en què es poden classificar els esdeveniments 

esportius, com el tipus d’esport (atletisme, tennis, ..) o a quin públic va dirigit (familiar, 

competició, ..). 

 

Com és lògic, no totes les ciutats ofereixen la mateixa informació, hi haurà camps 

buits. Una de les tasques del sistema d’integració serà la d’intentar construir 

l’esquema el màxim complet possible i, per tant, haurà d’implementar mètodes per 

assignar als camps buits informació verídica. Com a exemples d’això, podem haver 

d’utilitzar apis de Google Maps per identificar adreces o coordenades GPS d’aquells 

esdeveniments que no tenen la informació completa, o assignar categories als actes a 

partir de paraules clau en el títol o en la descripció de l’acte. 
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7.3.1 Disseny intern 

 

En aquest apartat es detallarà el disseny intern del sistema d’integració de dades. Per 

fer-ho, s’utilitzarà el diagrama de classes intern del sistema i el diagrama de seqüència, 

per tal de detallar les interaccions amb el sistema i entre les mateixes classes que el 

componen. 

7.3.1.1 Diagrama de classes 

 

En el diagrama de classes que es mostra a continuació podem observar les 

diferents classes del sistema. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de classes del sistema d'integració 

 

 

La classe ‘Sistema Integració’ és la que ens permetrà la comunicació amb 

l’exterior, havent-hi les dues funcions que l’aplicació haurà d’utilitzar (obtenir 

el nom de totes les ciutats disponibles al sistema i obtenir les dades d’una 

ciutat). 

 

Per altra banda, també podem observar una interfície, la Interfície de lectura. 

Aquesta, indiquen el comportant de les implementacions per tal de tenir una 

guia de com s’han d’implementar els nous components de lectura, ja que les 

dades amb les quals treballarem actualment són en format XML, però pot 

haver-hi altres ciutats que disposin de dades amb altres formats o altres 

aplicacions que vulguin utilitzar el sistema d’integració però volen obtenir les 

dades obertes en un altre format.  
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Per últim, també tenim la classe ‘HTTP Get’, que ens permetrà fer les crides als 

diferents portals open data, mitjançant el protocol Http, per obtenir la 

informació actual de la qual disposen les ciutats. 

 

7.3.1.2 Diagrames de seqüència 

 

En el diagrama de seqüència que es mostra a continuació podem observar les 

diferents interaccions entre les classes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagrama de seqüència del sistema d'integració de dades 

 

Les dues operacions que s'han establert per accedir al sistema d'integració són 

la d'obtenir el nom de les ciutats disponibles, és a dir, les ciutats que ja estan 

implementades al sistema d'integració i de les quals se'n pot obtenir dades, i la 

funció per obtenir les dades d'una ciutat, que ha d'existir al sistema (es pot 

comprovar si s'ha retornat en la primera funció). 
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8. Desenvolupament de l'aplicació 

En aquest capítol es definiran els requisits de l’aplicació a desenvolupar, és a dir, les 

condicions que han de satisfer el software per tal de complir amb els objectius proposats. A 

continuació es defineixen tant els requisits funcionals com els requisits de qualitat de 

l'aplicació. 

 

8.1 Anàlisi de requisits  

Per tal de fer l'anàlisi de requisits de l'aplicació, a part de la intuïció de l'autor en les 

necessitats dels usuaris respecte a les funcionalitats a incorporar, s'han mantingut 

algunes converses amb persones que es consideren esportistes, per rebre la seva 

opinió al respecte i intentar afegir les funcionalitats o requisits oportuns. Així, a part de 

la visió personal, s'amplia el nombre d'opinions, fent que s'enriqueixi el projecte i 

evitar que hi puguin haver errors per la confiança de l'autor en fer el seu propi 

desenvolupament. 

8.1.1 Objectius detallats 

 

En aquest apartat es definiran els objectius concrets de l'aplicació. A continuació es 

detallaran els diferents objectius ha assolir, per part de l'aplicació. 

 

Cadascuna de les definicions contindrà la següent informació: 

 #número: número identificador de l’objectiu. 

 Part implicada: Indica si l’objectiu és del sistema d’integració o l’aplicació 

 Descripció: en que consisteix l’objectiu. 

 

 

Objectiu número #2 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 

Els usuaris podran, en qualsevol moment, canviar la ciutat de la 

que volen veure els esdeveniments, sempre i quan aquesta 

estigui adherida al sistema. 

 

 

Objectiu número #3 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar l’agenda 

d’actes de la ciutat. 
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Objectiu número #4 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, cercar esdeveniments 

fent servir diferents criteris de cerca (filtres). 

 

 

Objectiu número #5 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 

Els usuaris podran, en qualsevol moment, marcar esdeveniments 

que els interessin i també esdeveniments on assistiran per tal de 

rebre recordatoris. També podran consultar un resum de tots 

aquests. 

 

 

Objectiu número #6 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar la informació 

dels diferents esdeveniments. 

 

 

Objectiu número #7 

Part implicada Aplicació mòbil 

Descripció 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar i modificar 

les seves dades de perfil a l'aplicació sempre que ho desitgin. 
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8.1.2 Requisits funcionals 

  
Els requisits funcionals són una descripció de què ha de fer un sistema, especifiquen 

quelcom que el sistema ha de ser capaç de realitzar. A continuació es detallaran 

aquests requisits per part de l'aplicació.  

 

A fi de definir els requisits funcionals, s’explicarà la següent informació: 

 Requisit funcional #[Número de requisit funcional]: [Títol del requisit] 

 Descripció: [Descripció del requisit] 

 Justificació: [Motius pels quals és necessari el requisit] 

  

 

 

 Requisit funcional 4: Consultar detalls d’un esdeveniment 

 Descripció: Els usuaris sempre podran consultar la informació detallada de 

cadascun dels esdeveniments de la llista d’actes general. 

 Justificació: Els usuaris volen veure tots els detalls possibles de l’acte 

esportiu seleccionat per tenir tota la informació i poder decidir la seva 

assistència.  

 

 

 Requisit funcional 5: Cerques avançades 

 Descripció: Els usuaris podran fer cerques avançades dels esdeveniments, 

ja sigui per la localització de l’acte, la data o el tipus d’acte, entre d’altres. 

 Justificació: Els usuaris volen fer una cerca concreta d’un acte a partir d’un 

cert criteri, per tant s’han de permetre les cerques amb filtres. 

 

 

 Requisit funcional 6: Recordatori d’acte 

 Descripció: Els usuaris podran afegir un recordatori a l’esdeveniment, que 

s’usara per avisar-lo de l’acte el dia indicat. 

 Justificació: Els usuaris volen afegir recordatoris d’actes per poder assistir-

hi. 

 

 

 Requisit funcional 7: Consultar actes marcats 

 Descripció: Els usuaris podran veure en tot moment la llista de tots els actes 

que s’hagin marcat com a favorits o amb recordatori. 

 Justificació: Els usuaris volen veure tots els actes que han marcat amb 

recordatori per poder veure’ls tots i planificar la seva agenda.  
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 Requisit funcional 8: Personalització de perfil 

 Descripció: Els usuaris podran personalitzar el seu perfil de l’aplicació 

indicant quins tipus d’acte són els que es volen mostrar. 

 Justificació: Els usuaris volen que l’aplicació mostri només un tipus d’actes 

concrets ja que no tots poden ser del seu interès.  

 

 

 Requisit funcional 9: Consulta a mapa 

 Descripció: Es podrà consultar en un mapa tots els actes disponibles. 

 Justificació: Els usuaris volen veure en un mapa els actes per poder 

orientar-se i veure els que estan propers a una certa zona. 

 

8.1.3 Requisits no funcionals 

 

Els requisits no funcionals descriuen les restriccions que el sistema haurà de satisfer. 

Aquests, es divideixen en els requeriments de percepció, els d’usabilitat, els de 

rendiment i els de manteniment i suport. 

 

La descripció dels requisits contindrà la següent informació: 

 Tipus: [Indica de quina classe és el requisit] 

 Descripció: [Descripció del requisit de qualitat no funcional] 

 Justificació: [Motiu pel qual és necessari el requisit] 

 Criteri de satisfacció: [Què ha de succeir per complir el requisit] 

 

 

Requisits de percepció  

 

 Tipus: Requisit d’aparença 

 Descripció: El disseny de l’aplicació és atractiu, simple i intuïtiu i convida a 

l’usuari a utilitzar-lo. 

 Justificació: Al ser un sistema enfocat de cara a l’usuari, la seva satisfacció 

utilitzant-lo és vital. S’ha d’aconseguir que se sentin atrets per l’aplicació. 

 Criteri de satisfacció: El sistema compleix les recomanacions d’estil 

definides per Google Material Design. Aquest són, per exemple, l’ús 

adequat de colors (sense canvis bruscs en la tonalitat).  
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Requisits d’usabilitat 

 

 Tipus: Requisit de facilitat d’ús 

 Descripció: L’aplicació compleix els estàndards ISO d’usabilitat 

 Justificació: És molt important que l’usuari sàpiga de bon principi com com 

s’utilitza l’app. Hauria de ser de forma intuïtiva.  

 Criteri de satisfacció: Es comprova que es compleix l’estàndard ISO-9241. 

 

 

 Tipus: Requisit de comprensió i cortesia 

 Descripció: El llenguatge ha de ser correcte, concís i respectuós. 

 Justificació: Els usuaris han de sentir que són tractats de forma correcte i 

respectuosa. A més, han de poder entendre el contingut d’una forma fàcil. 

 Criteri de satisfacció: Una persona amb un alt coneixement en l’idioma 

verificarà que el llenguatge és correcte. 

 

 

 Tipus: Requisit d’accessibilitat 

 Descripció: Es permetrà modificar la mida de la font de text i la 

interpretació de colors no serà imprescindible per utilitzar l’aplicació. 

Tindrà un entorn accessible per a gent amb discapacitat visual (poca visió o 

daltonisme). 

 Justificació: Facilitar l’accés a tots els usuaris. 

 Criteri de satisfacció: Es comprovarà que es compleixen la ISO-21542. 

 

 

Requisits de rendiment 

 

 Tipus: Requisit de velocitat i latència 

 Descripció: L’app ha de ser capaç de donar respostes rapides a les 

peticions. 

 Justificació: El sistema ha de respondre ràpidament perquè sinó pot ser 

molt pesat d’utilitzar. 

 Criteri de satisfacció: El sistema ha de respondre a les peticions bàsiques de 

l’usuari en menys d’un segon. Si la petició requereix més temps s’haurà de 

mostrar un indicador de progrés. 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 Tipus: Requisit de disponibilitat 

 Descripció: L’app ha de ser capaç d’emmagatzemar una ultima versió de les 

dades obtingudes. 

 Justificació: El sistema ha de mantenir una copia de les dades per si en 

algun moment hi ha problemes amb la connexió o els servidors on hi ha les 

dades obertes deixen de funcionar temporalment. 

 Criteri de satisfacció: El sistema mantindrà sempre en memòria la ultima 

versió de les dades obtingudes del sistema d’integració. 

 

 

Requisits de manteniment i suport 

 

 Tipus: Requisit de canviabilitat  

 Descripció: El sistema d’integració de dades de ser fàcilment adaptable a 

l’increment de les ciutats admeses. 

 Justificació: Qualsevol dia es pot decidir afegir una ciutat a l’aplicació, per 

tal d’expandir el mercat i arribar a més públic, per tant, ha de ser 

adaptable. 

 Criteri de satisfacció: El sistema d’integració es desenvoluparà de tal forma 

que no tingui relació amb l’app, ha de ser un modul aïllat a l’aplicació. Així 

s’evitarà l’acoblament i la necessitat d’actualitzar l’app i el sistema. 

 

 Tipus: Requisit de manteniment 

 Descripció: El sistema i l’aplicació han de ser fàcilment mantenibles.  

 Justificació: Per tal de reduir l’esforç i la despesa necessària durant la vida 

útil dels sistemes, el manteniment ha de ser el més fàcil possible. 

 Criteri de satisfacció: Per reduir el cost de manteniment, el 

desenvolupament es farà seguint el disseny d’orientació a objectes. 

 

 

 Tipus: Requisit de portabilitat 

 Descripció: El sistema i l’aplicació han de ser portables per si mai es 

decideix fer un desenvolupament per un altre sistema operatiu. 

 Justificació: Si algun dia és vol ampliar el mercat i afegir nous dispositius, el 

sistema ha de ser el més portable possible per reduir l’esforç necessari.  

 Criteri de satisfacció: El desenvolupament es farà mitjançant interfaces. 

Aquesta classe abstracta ens permetrà no dependre de la implementació 

concreta d’una classe. A l'afegir una nova implementació només ens caldrà 

posar els mètodes que s’han definit.  
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 Tipus: Requisit de suport 

 Descripció: S’ha de disposar d’una guia d’ús. 

 Justificació: Els usuaris poden tenir dubtes sobre el funcionament de l’app, 

per tant hi haurà una secció d’ajuda en la pròpia aplicació. 

 Criteri de satisfacció: Es disposa d’un apartat d’ajuda i F.A.Q en l’aplicació. 
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8.2 Especificació 

L’especificació de software consisteix en una descripció completa del comportament del 

sistema que s’ha de desenvolupar. A partir dels requisits anteriorment definits, es descriu 

el comportament del sistema des del punt de vista de l’entorn. Així doncs, els punts 

principals d’aquest capítol són els següents: 

 

 Actors que interactuaran amb el sistema: Explicació de quin ús en faran. 

 Context del sistema: representació gràfica de les interaccions entre actors i 

sistema. 

 Casos d’ús: Inclou el conjunt de casos d’ús que descriuen totes les interaccions que 

tindran els usuaris amb el software i els corresponents arguments de satisfacció. 

 Models conceptuals i de comportament 

 

8.2.1 Actors 

 

Els actors implicats seran únicament aquells qui interactuen amb el software, sigui de 

forma directe o indirecte. En aquest apartat, es descriurà qui són aquests actors i que 

poden fer en el sistema, quines interaccions hi haurà entre les dues parts.   

 

 

 Usuaris de l’aplicació 

 

És l’usuari que podrà consultar l’agenda d’activitats esportives de les ciutats, consultar 

la informació detallada d’un acte, cercar esdeveniments mitjançant filtres, afegir 

recordatoris i visualitzar l’agenda personal, compartir actes mitjançant l’ús de xarxes 

socials, personalitzar el seu perfil (per exemple, per indicar quin tipus d’acte són els 

que ha de mostrar l’aplicació) o visualitzar un mapa amb tots els actes. 

 

En aquest sistema només hi haurà un tipus d’usuari (el general), per tant, no hi haurà 

usuaris registrats o no registrats. Aquesta decisió s’ha pres ja que, al ser una aplicació 

per a dispositius mòbils, l’usuari que l’utilitzarà serà únic per un mateix dispositiu. Per 

tant, en el cas de la personalització, no cal tenir informació d’usuaris sinó que la 

mateixa aplicació emmagatzemarà la configuració de perfil. A més, facilitem l’ús a 

l’usuari al no haver de realitzar un procés de registre o d’accedir mitjançant 

credencials.   
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Administrador 

 

L’administrador serà l’encarregat de donar suport. Un cop estigui l’app al mercat, 

s’encarregarà de solucionar problemes o d’afegir noves ciutats al sistema. Aquest rol 

d’administrador podem dir que és el creador de l’aplicació, ja que no hi haurà una 

persona especifica que ho desenvolupi. 

 

 

Ajuntaments 

 

Els ajuntaments, i més concretament els que donen informació mitjançant portals de 

dades obertes, seran uns actors indirectes del sistema. A partir dels portals que 

s’utilitzaran per a obtenir les agendes d’actes, haurem de tenir en compte quins són 

els moviments que realitzen els ajuntaments. Per exemple, haurem de tenir presents 

la freqüència d’actualització de les dades, la possibilitat que s’incorpori un ajuntament 

a publicar dades obertes, els possibles problemes de disponibilitat de les dades o, en 

el pitjor dels casos, que un ajuntament decideixi esborrar el tipus d’informació que es 

necessita en l’aplicació. 

 

 

Google 

 

Google és una gran companyia de software a nivell mundial, i una de les seves 

característiques és que disposa de moltes apis (Application programming interfaces) 

que permet que desenvolupadors de qualsevol tipus utilitzin. Això serà important en 

aquest projecte, ja que l’aplicació n’utilitzarà algunes, com per exemple la de mapes 

(Google maps) per poder visualitzar mapes o determinar les indicacions. 
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8.2.2 Diagrama de context 

 

Tot seguit es mostra el diagrama de context del sistema. En aquest, podem veure les 

principals entrades i sortides del nostre sistema així com els principals actors que les 

executen. 

 

Com es pot observar, el projecte consta de les dues parts principals, el sistema 

d'integració de dades i l'aplicació per a dispositius mòbils, que es comuniquen entre si. 

A partir d'aquí, podem observar com el sistema d'integració és el que recull les dades 

oberts, que són publicades pels ajuntaments, i l'aplicació rep aquestes dades via el 

sistema d'integració. 

 

Per altra banda, els usuaris només interactuen amb el mòbil, amb tots els casos d'ús 

que es poden observar. A més, l'aplicació també usa serveis externs, com són el GPS i 

els serveis de Google, a partir de les seves APIs. 

 
Figura 11: Diagrama de context complert 
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8.2.3 Activitats principals 

 
Activitat principal 1 

 

La primera activitat principal ens mostra el procés pel qual l’usuari consulta l’agenda 

d’actes de la ciutat. Consultant l’agenda veu que hi ha un acte que li interessa i 

decideix consultar-ne els detalls. Un cop ha vist els detalls decideix que hi assistirà i 

afegeix un recordatori de l’acte. 

 

 
 

  
Activitat principal 2 

 

A partir del procés anterior en el qual s’ha marcat un recordatori d’acte, al cap d’un 

cert temps l’aplicació detecta que hi ha un esdeveniment pròxim, per tant, decideix 

mostrar una notificació a l’usuari per informar-lo. L’usuari, al veure la notificació, 

decideix consultar els detalls de l'acte. 
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Activitat principal 3 

 

En un moment donat, l’usuari decideix buscar un acte a partir d’uns certs paràmetres 

de cerca. L’aplicació processa la consulta i si obté resultats els mostra a l’usuari. Si dels 

actes que es mostren a l’usuari, aquest veu que n’hi ha un d’especial interès es 

continua el procés en el punt 1 de l’activitat principal 1. 

 

 
 

 

Activitat principal 4 

 

A partir de la visualització detallada d’un esdeveniment, a partir de l’últim pas de 

l’activitat principal 2, l’usuari vol consultar les indicacions per tal d’arribar al lloc de 

l’acte. L’aplicació genera la url i fa la petició a l’api de Google maps per tal que l’usuari 

pugui visualitzar el camí per arribar al lloc correcte. 
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8.2.4 Diagrama de casos d’ús 

 

Un cas d’ús és una seqüència d’esdeveniments realitzats per un actor (agent extern), 

que usa el sistema per dur a terme algun procés que té algun valor per a ell. El 

diagrama de casos d’ús ens mostra els diferents casos d’ús del sistema, els actors i les 

relacions entre els actors i els casos d’ús. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que el projecte a desenvolupar consta de dues parts diferenciades (sistema 

d’integració de dades i aplicació mòbil), només la part de l’aplicació disposarà de casos 

d’ús, ja que és l'única part on hi pot actuar un actor (agent extern). Aquesta aplicació 

només tindrà un tipus d’usuari, aquell qui es descarregui l’aplicació. Així doncs, no  hi 

haurà usuaris registrats, no registrats, ni administrador sinó que només hi ha l’usuari 

únic. 

 

Pel que fa a aquest “administrador”, es decideix que és una entitat totalment externa 

que realitza les millores i el manteniment oportú, sense necessitat de tenir cap cas 

d’ús implementat. Això provoca una facilitat de programació, ja que no cal 

desenvolupar més casos d’ús, i també més facilitat per part de l’usuari, ja que no cal 

haver de fer un registre al sistema, fet que complicaria més la usabilitat final. 
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8.2.5 Descripció dels casos d’ús 

 

La descripció dels casos d’ús consisteix en descriure la seqüència d’interaccions que 

tindran lloc entre el sistema i els diferents actors d’aquest per tal de poder realitzar les 

diferents funcions que proporciona el sistema. A continuació es mostren de forma 

detallada cadascun dels casos d’ús que conformen el sistema. Per tal de realitzar la 

descripció dels casos d’ús, es farà servir la següent plantilla: 

 

 Actor primari: Entitat externa al sistema que participa en el cas d’ús. 

 Precondició: Condició que s’ha de satisfer prèviament a l’execució del cas d’ús. 

 Disparador: Condició que provoca l’execució del cas d’ús. 

 Escenari principal: Seqüència d’accions i interaccions entre l’actor i el sistema. 

 Extensions: Alternatives i tractament de situacions especials. 

 

 

 CU #01: Consultar agenda d’actes de la ciutat 

   

Actor principal: Usuari 

  Precondició: -  

  Disparador: L’usuari obre l’aplicació i vol visualitzar l’agenda d’actes 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari obre l’aplicació 

2. L’aplicació s’inicia amb normalitat i mostra l’agenda de la ciutat 

3. L’usuari consulta l’agenda d’actes. 

Extensions:  

1a. L'aplicació s'ha obert per primera vegada 

1a1. L’aplicació determina la ubicació de l’usuari per escollir la ciutat 

més propera d’on mostrar els actes. 

1a2. L’aplicació mostra de quina ciutat mostrarà els actes. 

1a3. L’usuari valida la decisió del sistema. 

1a4. L’aplicació emmagatzema la decisió per futurs accessos.   

1a1a.  L’aplicació no pot determinar la posició de l’usuari 

 1a1a1.  L’aplicació mostra totes les ciutats disponibles. 

1a1a2.  L’usuari escull la ciutat d’on mostrar els actes. 

1a1a3.  Es continua al pas 5.    

  
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

 CU #02: Canviar la ciutat de la que es vol veure els esdeveniments 
 
  Actor principal: Usuari 

  Precondició: L’aplicació s’ha iniciat alguna vegada.  

  Disparador:  

 Per qualsevol motiu, l’usuari vol visualitzar actes d’una altra ciutat. 

 L’usuari ha viatjat a una ciutat, inicia l’aplicació i aquesta determina que 

està a una nova ciutat emmagatzemada al sistema. 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica el canvi de ciutat al sistema. 

2. El sistema emmagatzema la nova ciutat per a futurs accessos. 

3. L’aplicació carrega les noves dades i les mostra a l’usuari. 

  Extensions: 

1a. L’usuari obre l’aplicació i aquesta detecta que està a una nova ciutat. 

 1a1. L’aplicació notifica a l’usuari que s’ha detectat una nova ciutat. 

1a2. L’usuari confirma que s’ha canviat la ciutat.  

1a3. Es continua al pas 2. 

 

 CU #03: Consultar informació detallada d’un acte 
   
  Actor principal: Usuari 

  Precondició: -  

  Disparador:   

 L’usuari vol visualitzar els detalls d’un esdeveniment 

 L’usuari rep una notificació de recordatori i decideix consultar detalls 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica que vol visualitzar els detalls d’un acte. 

2. El sistema carrega les dades de l’acte i les mostra. 

 

 

 CU #04: Realitzar una cerca específica d’actes 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: - 

  Disparador: L’usuari vol fer una cerca d’esdeveniments mitjançant filtres.  

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica que vol fer una cerca d’esdeveniments esportius. 

2. El sistema mostra el formulari de cerca amb tots els paràmetres 

disponibles. 

3. L’usuari marca i escull aquelles opcions que desitja cercar. 

4. L’aplicació calcula els resultats a partir dels paràmetres indicats. 

5. L’aplicació mostra l’agenda d’activitats que compleixen els criteris. 
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  Extensions: 

5a. El sistema no ha trobat cap coincidència amb els criteris indicats. 

5a1. L’aplicació indica a l’usuari que no ha trobat cap esdeveniment. 

5a2. Es torna al pas 2. 

 

 

 CU #05: Afegir recordatori a un acte 

 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: L’usuari esta consultat els detalls d’un esdeveniment 

Disparador: L’usuari determina que vol assistir a l’acte que està consultant i 

decideix afegir-hi un recordatori. 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica a l’aplicació que afegeixi un recordatori a l’acte. 

2. L’aplicació emmagatzema l’acte per notificar-ho amb antelació.  

 

 CU #06: Visualitzar llista d’actes marcats 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: - 

  Disparador: L’usuari vol veure l’agenda personal (actes amb recordatori) 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar l’agenda personal. 

2. L’aplicació carrega les dades guardades i mostra el llistat d’actes. 

  Extensions: 

2a. No hi ha cap esdeveniment guardat amb recordatori. 

   2a1. El sistema notifica a l’usuari que no hi ha esdeveniments. 

2a2. L’aplicació retorna a l’estat inicial.  

 

 CU #07: Eliminar recordatori d’un acte 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: S’ha marcat un recordatori a un esdeveniment. 

Disparador: L’usuari decideix esborrar el recordatori d’un esdeveniment 

marcat. 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica a l’aplicació que elimini un recordatori marcat. 

2. L’aplicació elimina el recordatori i ho notifica a l’usuari. 
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 CU #08: Consultar mapa d’esdeveniments 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: - 

  Disparador: L’usuari vol visualitzar el mapa d’esdeveniments de la ciutat 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica a l'aplicació que vol visualitzar el mapa d’actes. 

2. L'aplicació marca en un mapa tots els actes disponibles de la ciutat. 

3. L’usuari selecciona un acte del mapa. 

4. El sistema mostra els detalls de l’acte 

 
 

 CU #09: Consultar com arribar al lloc d’un acte 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: L’usuari està consultant els detalls d’un esdeveniment. 

  Disparador: L’usuari no sap arribar al lloc de l’acte i vol consultar-ho.  

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol saber com arribar al lloc d’un acte. 

2. El sistema carrega un mapa de ruta. 

3. L’usuari indica el punt de sortida. 

4. L’aplicació calcula la ruta i mostra els detalls. 

 

 
 CU #10: Consultar perfil d’usuari 

 
Actor principal: Usuari 

  Precondició: - 

  Disparador: L’usuari vol visualitzar les dades del seu perfil en l’aplicació. 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica a l’aplicació que vol visualitzar el seu perfil. 

2. L’aplicació carrega les dades. 

3. L’aplicació mostra les dades a l’usuari 
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 CU #11: Modificar perfil d’usuari 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: L’usuari està consultant el seu perfil 

  Disparador: L’usuari vol modificar alguna dada 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari modifica alguna dada emmagatzemada. 

2. L’usuari indica a l’aplicació que vol modificar les dades. 

3. El sistema guarda la nova informació. 

4. El sistema indica a l’usuari que s’han realitzat els canvis correctament. 

 
 

 CU #12: Visualitzar guia d’ús 
 

Actor principal: Usuari 

  Precondició: - 

  Disparador: L’usuari no vol obtenir més informació del funcionament de l’app 

  Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar la guia d’ús. 

2. El sistema mostra la guia a l’usuari. 
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8.2.6 Arguments de satisfacció 

Per tal de poder justificar els objectius relacionats amb l’aplicació mòbil i els usuaris 
que hi interactuen, hem de tenir en compte que aquesta aplicació és personal per a 
cada dispositiu (com tota aplicació per smartphones). A més, aquesta aplicació 
necessita una connexió per obtenir un seguit de dades, a través del sistema 
d’integració de dades, que requerirà connexió a Internet.  
 

Així doncs, per poder afirmar que els usuaris podran, en qualsevol moment, realitzar 

quelcom, sempre tindrem present de forma implícita el requisit de disponibilitat, ja 

que, si en algun moment els servidors on hi ha les dades Open Data dels ajuntaments 

deixen de funcionar temporalment o no hi ha connexió a Internet en un moment 

donat, l’aplicació mantindrà una còpia de l’última versió de dades. 

 

o Argument de satisfacció número #1 

 

Objectiu 

Els usuaris podran, en qualsevol moment, canviar la ciutat de 

la que volen veure els esdeveniments, sempre i quan aquesta 

estigui adherida al sistema. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Recollida d’informació 

P2 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 2: Consulta de diferents ciutats 

Justificació 

Com que l’aplicació serà capaç de recollir les dades generades 

pel sistema d’integració (P1) i els usuaris podran canviar la 

ciutat (P2), s’assoleix l’objectiu número #2. 

 

 

o Argument de satisfacció número #2 

 

Objectiu 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar l’agenda 

d’actes de la ciutat. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Recollida d’informació 

P2 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 3: Consulta d'actes 

Justificació 

Com que l’aplicació serà capaç de recollir les dades generades 

pel sistema d’integració (P1) i els usuaris podran consultar els 

actes de la ciutat (P2), s’assoleix l’objectiu número #3. 
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o Argument de satisfacció número #3 

 

Objectiu 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, cercar 

esdeveniments fent servir diferents criteris de cerca (filtres). 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Recollida d’informació 

P2 (Requisit funcional) 

Requisit funcional 4: Consultar detalls d’un esdeveniment 

Justificació 

Com que l’aplicació serà capaç de recollir les dades generades 

pel sistema d’integració (P1) i els usuaris podran consultar els 

detalls dels actes (P2), s’assoleix l’objectiu número #4. 

 

 

o Argument de satisfacció número #4 

 

Objectiu 

Els usuaris podran, en qualsevol moment, marcar 

esdeveniments que els interessin i també esdeveniments on 

assistiran per tal de rebre recordatoris. També podran 

consultar un resum de tots aquests. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Recollida d’informació 

P2 (Cas d'ús) 

CU #05: Afegir recordatori a un acte 

P3 (Cas d'ús) 

CU #06: Visualitzar llista d’actes marcats 

P4 (Cas d'ús) 

CU #07: Eliminar recordatori d’un acte 

Justificació 

L'aplicació serà capaç de recollir les dades generades pel 
sistema d'integració (P1), els usuaris podran marcar i 
desmarcar l’interès pels esdeveniments (P2 i P4) i, a més a 
més, podran consultar una llista amb tots els esdeveniments 
marcats (P3), s’assoleix l’objectiu número #5.  
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o Argument de satisfacció número #5 

 

Objectiu 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar la 

informació dels diferents esdeveniments. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

Recollida d’informació 

P2. (Requisit funcional)  

CU #03: Consultar informació detallada d’un acte 

P3. (Requisit funcional)  

CU #08: Consultar mapa d’esdeveniments 

P4. (Requisit funcional) 

CU #09: Consultar com arribar al lloc d’un acte 

Justificació 

Com que els usuaris podran consultar la informació detallada 

d’un esdeveniment (P2), veure un mapa d'actes (P3) i veure 

com arribar al lloc de l'esdeveniment (P4) s’assoleix l’objectiu 

número #6.  

 

 

o Argument de satisfacció número #6 

 

Objectiu 
Els usuaris podran, en qualsevol moment, consultar i modificar 

les seves dades de perfil a l'aplicació sempre que ho desitgin. 

Premisses 

P1 (Requisit funcional) 

CU #11: Consultar perfil d’usuari 

P2 (Requisit funcional) 

CU #12: Modificar perfil d’usuari 

Justificació 
Com que els usuaris podran consultar el seu perfil (P1) i el 

podran modificar (P2) s’assoleix l’objectiu número #8. 
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8.2.7 Model conceptual 

 

El model conceptual és la representació dels conceptes significatius en el domini del 

problema. Ens mostra els diferents conceptes, les associacions entre aquests, els seus 

atributs i les restriccions d’integritat. El principal objectiu és el de mostrar l’esquema 

conceptual del sistema ha desenvolupar, les restriccions d’integritat que no es poden 

representar de forma gràfica i la descripció de les classes i atributs representats a 

l’esquema conceptual del sistema. 

 

8.2.7.1 Esquema conceptual 

 

L’esquema conceptual ens mostra les classes que conformen el sistema, la 

relació entre cadascuna d’elles, juntament amb les seves cardinalitats i els 

atributs que les componen. L'esquema que es presenta a continuació, doncs, 

ens permet fer-nos a la idea dels principals conceptes que intervindran en el 

projecte a desenvolupar. 

 

 

 
Figura 12: Diagrama de classes conceptual 
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8.2.7.2 Restriccions d'integritat 

 

A continuació es detallen les restriccions d'integritat, que són aquelles que no 

es poden representar gràficament en l'esquema conceptual però que també 

cal tenir-les present. 

  

 Claus primàries 

  

Les claus primàries estan formades per un camp o a una combinació de camps 

que identifiquen de forma única a cada objecte. A continuació podem veure les 

claus primàries relacionades amb l'anterior esquema conceptual: 

 

o (Usuari, idUsuari) 

o (Esdeveniment, nom, data) 

o (País, nom) 

o (Ciutat, nom) 

o (Open Data City, link_url) 

o (Adreça, carrer, número)  

o (Categoria, nom) 

 

Claus alternatives 

 

Com a claus alternatives tindrem altres restriccions, que identifiquen alguns 

casos que poden ocórrer al inserir dades a l'esquema, però que s'han de 

comprovar explícitament, ja que no queden reflectides ni gràficament ni amb 

les claus primàries. 

  

RT 1: Un esdeveniment no pot tenir lloc a una adreça que no pertany a la ciutat 

on té lloc l'esdeveniment. 

 

RT 2: Un recordatori no pot tenir una data i hora posteriors a la data i hora de 

l'esdeveniment del que n'és. 

 

RT 3: Un usuari no pot assistir a més d'un esdeveniment amb la mateixa data i 

hora.   

 

RT 4: No pot haver-hi més d'un esdeveniment amb la mateixa data i hora que 

tingui lloc a la mateixa adreça. 
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8.2.7.3 Descripció detallada 

 

  Persona 

 
Està associat a qualsevol persona, tingui relació amb el sistema o no. 

o Nom: Nom de la persona. 

o Data naixement: La data en què va néixer aquesta persona. 

 

  Usuari 

  

Un usuari hereta de la classe Persona, i és tot aquell que té l'aplicació i en fa ús, 

existeix una relació directa amb el sistema.  

o idUsuari: Identificador intern únic per a cada usuari. 

o Nom: Nom d'usuari assignat per la mateixa persona. 

o Preferències: Informació personal que s'usarà per oferir un 

tracte més personalitzat a cada usuari de l'aplicació, modificable 

per ell mateix. 

 

  Administrador 

 

Un administrador és una persona que no serà usuari del sistema directament, 

sinó que serà un actor extern encarregat de realitzar les millores i correccions 

del sistema, és a dir, l'encarregat de realitzar les programacions oportunes en 

el sistema. 

 

  Esdeveniment 

 

Un esdeveniment és un acte esportiu, un fet públic, que esta organitzat per un 

tercer aliè a l'aplicació. L'esdeveniment conté la següent informació: 

o Nom: Títol de l'esdeveniment esportiu 

o Data: Dia/Mes/Any en el qual tindrà lloc l'esdeveniment 

o Hora: Hora en la qual començarà l'acte esportiu 

 

En aquest cas, la informació que conté pot variar, ja que això és un dels 

objectius ha estudiar (cerca d'informació de ciutats i proposta d'esquema de 

dades homogeni). A l'apartat 'disseny del sistema' s'analitzaran aquestes 

ciutats i es proposarà un esquema de dades que contindrà tota la informació 

relacionada amb els esdeveniments. 
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  Recordatori 

 

Un recordatori serà un objecte emprat per a fer recordar algun esdeveniment. 

Els usuaris podran tenir recordatoris dels actes per tal de poder rebre els avisos 

oportuns. 

o Data: Indica el dia que s'ha de notificar el recordatori 

o Hora: Indica l'hora a la qual s'ha de notificar el recordatori 

 

  País 

 

  Un país representa un territori i població d'un estat independent. 

o Nom: Nom que identifica al país 

 

  Ciutat 

 

Una ciutat és el lloc d'assentament humà. Hi pot haver més d'una ciutat amb el 

mateix nom, però en un mateix país només hi haurà una unica ciutat amb el 

mateix nom. 

o Nom: Nom que identifica la ciutat 

 

  Open Data City 

 

Objecte relacionat amb les dades obertes d'una ciutat, que conté tota la 

informació relacionada amb els esdeveniments esportius de la ciutat que ho 

disposa.  

o Link url: Uniform Resource Locator que ens permet identificar el 

lloc d'on obtenir les dades de la ciutat al web. 

o Freqüència actualització: Ens indica cada quant s'actualitzen les 

dades publicades a la pagina indicada pel Link url. 

o Última actualització: Hora en què s'ha actualitzat la informació 

per última vegada 

o Contingut xml: Conté tota la informació dels esdeveniments 

esportius, estructurats en format xml (extensible 

markup language). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

  Adreça 

 

Representa el lloc físic, concret, associat a una ciutat concreta, que ens permet 

obtenir les indicacions detallades per indicar el lloc. 

o Municipi: Municipi al qual pertany 

o Codi postal: Codi postal de la zona concreta del municipi 

o Carrer: Nom del carrer pertanyent al municipi 

o Número: Número que identifica el punt concret del carrer 

 

  Localització 

 

  Objecte que identifica la posició exacte d'una adreça, mitjançant GPS. 

o Latitud: Latitud de l'adreça, relativa al planeta. 

o Longitud: Longitud de l'adreça, relativa al planeta.  

 

  Categoria 

 

  Cadascun dels grups en què es poden classificar els esdeveniments esportius. 

o Nom: Nom de la categoria 
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8.2.8 Model del comportament 

 

Seguint el paradigma de programació orientada a objectes, els objectes es 

comuniquen entre si mitjançant la invocació d’operacions que ofereixen ells mateixos. 

Així doncs, en el model del comportament del sistema s’especificarà quin tractament 

o com reaccionarà el nostre sistema envers aquestes invocacions. [12] 

 

8.2.8.1 Diagrames de seqüència actor-sistema 

 

En aquest apartat es mostrarà la seqüència d’esdeveniments entre els actors i 

el sistema, fet que ens permetrà identificar les operacions del sistema. 

 

Partint dels casos d’ús, la descripció de com interaccionen els actors amb el 

sistema software, els diagrames de seqüència ens mostren, per a un escenari 

particular del cas d’ús, els esdeveniments generats pels actors externs i els 

esdeveniments interns del sistema, les operacions, que resulten de la 

invocació.  Per tant, definirem un diagrama de seqüència per cada curs 

rellevant d’esdeveniments d’un cas d’ús. [12] 

 

 

o CU #01: Consultar agenda d’actes de la ciutat  

 

 
 

  Context Sistema::showEvents (city: String) 

  Pre  La ciutat (city) no és buit 

    La ciutat (city) és una ciutat disponible al sistema 

  Post  retorn = Conjunt d'esdeveniments de la ciutat especificada 
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o CU #02: Canviar la ciutat de la que es vol veure els esdeveniments 

 

 
 

Context Sistema::changeCity (city: String) 

  Pre  La ciutat (city) no és buit 

    La ciutat (city) és una ciutat disponible al sistema 

  Post  El sistema canvia la ciutat actual per la nova ciutat (city) 

 

 

o CU #03: Consultar informació detallada d’un acte 

 

 
 

Context Sistema::getEvent (eventId: int) 

  Pre  L'identificador d'esdeveniment (eventId) no és buit 

L'identificador d'esdeveniment (eventId) és disponible al sistema 

Post retorn = títol, data d'inici i data de final, nom de la localització, 

coordenades de la localització i conjunt d'informació addicional 

de l'esdeveniement 
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o CU #04: Realitzar una cerca específica d’actes 

 

 
 

Context Sistema::serachEvents(Set:(filters)) 

  Pre  - 

  Post  return = títol, data, localització i informació addicional de l'event 

 

 

o CU #05: Afegir recordatori a un acte 

 

 
 

Context Sistema::setReminderEvent(eventId: int, date: Date, hour: Date) 

  Pre  L'identificador d'esdeveniment (eventId) no és buit 

L'identificador d'esdeveniment (eventId) és disponible al sistema 

La data (date) i hora (hour) és posterior a la data i hora actual 

  Post  El sistema afegeix el recordatori per a posterior notificació 
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o CU #06: Visualitzar llista d’actes marcats 

 

 
 

Context Sistema::getEventsWithReminder () 

  Pre  - 

Post retorn = títol, data, lloc i informació addicional dels events 

marcats amb recordatori 

 

 

o CU #07: Eliminar recordatori d’un acte 

 

 
 

Context Sistema::deleteReminder (eventId: int) 

  Pre  L'identificador d'esdeveniment (eventId) no és buit 

L'identificador d'esdeveniment (eventId) és disponible al sistema 

L'esdeveniment amb identificador (eventId) té un recordatori 

  Post  El sistema elimina el recordatori de l'esdeveniment 
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o CU #08: Consultar mapa d’esdeveniments 

 

 
 

Context Sistema::showMap () 

  Pre  - 

Post retorn = mapa amb un conjunt de marcadors posicionats a 

latitud (lat) i longitud (lon) amb icona (icon) en el lloc on 

transcorren els esdeveniments 

 

 

o CU #09: Consultar com arribar al lloc d’un acte 

 

 
 

Context Sistema::getIndications (eventId: int) 

  Pre  L'identificador d'esdeveniment (eventId) no és buit 

L'identificador d'esdeveniment (eventId) és disponible al sistema 

Post El sistema fa la consulta a les apis corresponents i redirigeix 

l'usuari al lloc adecuat per visualitzar les indicacions. 
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o CU #11: Consultar perfil d’usuari 

 

 
 

Context Sistema::getProfile() 

  Pre  - 

Post retorn = nom, data de naixement, nom d'usuari i conjunt de 

preferències de l'usuari envers el sistema 

 

o CU #12: Modificar perfil d’usuari 

 

 
 

Context Sistema::modifyProfile(name: String, birthDate: Date, user: 

String, Set(Preferences)) 

  Pre  - 

Post  El nom (name) no és buit 

  La data de naixement (birthDate) no és buida 

  El nom d'usuari (user) no és buit 



 

71 
 

o CU #13: Visualitzar guia d’ús 

 

 
 

Context Sistema::showUserGuide() 

  Pre  - 

Post  retorn = Guia amb tota la informació (manual d'ús) del sistema 
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8.3 Disseny 

8.3.1 Arquitectura lògica de les parts 

 

En aquest apartat es detallarà el disseny, la relació, entre l’aplicació per smartphones i 

el sistema d’integració de dades obertes. Durant aquesta etapa de disseny, han sorgit 

un seguit d’alternatives quant a l’organització d’aquests dos components així que tot 

seguit s’inclouen les alternatives i les decisions que han fet decantar-se cap a una 

d’elles. 

 

Primera solució 

 

En aquesta primera solució la idea és que el dispositiu mòbil faci de pont entre les 

dades obertes i el sistema d’integració de dades. Per tal de funcionar, l’aplicació faria 

les peticions al Web Service i les dades que n’obtindria com a resposta les enviaria al 

sistema d’integració de dades per tal de generar l’esquema homogeni que finalment 

utilitzaria la mateixa aplicació.  

 

 
 

Segona alternativa 

 

En aquesta segona solució la idea és que el dispositiu mòbil només conegui el sistema 

d’integració de dades i el sistema d’integració faci de pont entre les dades originals i el 

dispositiu. En aquest cas, per tal de funcionar, el sistema d’integració és qui faria les 

peticions al Web Service i les dades que n’obtindria com a resposta les tractaria per tal 

de generar l’esquema homogeni que finalment utilitzaria l’aplicació.  

 

 
 



 

73 
 

Disseny escollit i justificació 

 

Per poder decidir quin és el disseny que més ens convé en aquest projecte, hem de 

pensar en casos de futur. L’objectiu en aquest cas, doncs, és aconseguir el menor 

acoblament entre les diferents parts i, així, aconseguir un disseny més modular que 

compleixi amb els requisits no funcionals descrits anteriorment (manteniment, 

portabilitat i canviabilitat).  

 

En la primera solució, podem veure que el sistema d’integració és una entitat externa 

que rebrà unes dades en el format que sigui i les transformarà en un altre esquema. 

Per tant, aquest sistema està totalment aïllat, simplement rep unes dades i les 

transforma, sense conèixer res més.  

 

Ara bé, si ens fixem l’aplicació per smartphone sí que ens apareix un acoblament, ja 

que és aquesta qui realitza la petició als portals Open Data i envia aquestes dades al 

sistema d’integració, de manera que l’aplicació haurà de conèixer tant les dades 

originals com les dades tractades pel sistema.  

 

Com que el sistema d’integració de dades ha de rebre sí o sí les dades originals (les ha 

de conèixer per poder generar la seva solució), podem evitar aquest problema 

mitjançant la segona alternativa. 

 

En la segona solució és el sistema d’integració el que realitza la petició de les dades 

originals i crea la seva pròpia solució. Això fa que l’aplicació només hagi de demanar 

les dades que ha generat el sistema sense tenir la necessitat de conèixer que 

existeixen unes altres dades. 

 

Per tant, en aquest aspecte ens decantaríem per la segona solució. 

 

Per altra banda, el projecte ha d’estar pensat per facilitar al màxim les ampliacions de 

futur. Per això, si una ciutat decideix introduir dades d’esdeveniments al seu portal, 

l'única modificació que hauríem de fer, en la segona solució, és la d’introduir la 

capacitat de generar l’esquema homogeni al sistema d’integració. No ens caldria fer 

cap mena d’actualització a l’aplicació mòbil, fet que en la primera solució caldria 

actualitzar tant l’app com el sistema.  

Un altre punt a tenir en compte amb les ampliacions de futur i amb la relació amb el 

projecte és on s’allotjarà aquest sistema d’integració. 
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La decisió que s’ha pres és la de crear aquest sistema com una api, que estarà 

allotjada físicament al dispositiu mòbil però que estarà totalment desacoblada de la 

mateixa aplicació. Això s’ha pensat pensant així ja que si mai s’ha d’extreure cap a un 

servidor extern només calgui agafar el codi de la api i extreure fàcilment sense tocar 

l’app. A més, pensant en el projecte, ens redueix el cost total, ja que ens estalviem 

costos en servidors que no estem disposats a assumir i ens facilitat el desplegament i 

la implementació d’aquestes dues parts. 

Tenint en compte aquest últim punt, i tots els anteriors, el model que compleix totes 

les condicions i que ens aporta la modularitat més gran és la segona solució, en la que 

el sistema d’integració és el pont entre les dades obertes i l’aplicació mòbil. 
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8.3.2 Plataforma de desenvolupament 

  8.3.2.1 Plataforma escollida 

 

Partint del plantejament del projecte que s'ha dut a terme fins aquest punt, 

per entrar en el disseny intern del desenvolupament ens cal tenir present per a 

quina plataforma voldrem implementar el projecte, i saber com funciona 

internament. 

 

Com ja s’ha comentat, el projecte té dues parts clarament diferenciades, sent 

una d’elles l’aplicació per smartphone que usarà el sistema d’integració de 

dades. Per tant, és fonamental saber per quin sistema operatiu es 

desenvoluparà l’app i, en aquest cas, s’ha decidit fer-ho per Android. 

 

Arran d’un curs d’aplicacions Android a la facultat em vaig introduir en aquest 

món, i des d’aleshores sempre he tingut la curiositat de fer petites aplicacions 

de prova d’idees que m’han sorgit. Així doncs, el primer punt és simplement el 

gust personal per aquest sistema operatiu, que és amb el que sempre he 

tractat. 

 

Per altra banda, és molt important tenir en compte que les aplicacions van 

dirigides a usuaris, i com més usuaris utilitzin l’aplicació més renom pot tenir i, 

al cap i a la fi, més èxit es pot arribar a aconseguir. A més a més, seguint amb el 

concepte de SmartCity descrit des de l’inici, és a dir, les ciutats que intenten 

millorar el nivell de vida dels seus habitants aprofitant el potencial de les 

tecnologies actuals, tenir el nombre més gran d’usuaris també influeix, ja que 

més habitants se'n podran beneficiar. 

 

Per tant, també cal tenir en compte aquest aspecte, en el que Android n'és el 

sistema operatiu més usat a nivell mundial, com es pot veure reflectit en el 

següent gràfic de tendències de vendes de smartphones segons el seu sistema 

operatiu [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Proporció de vendes de smartphonessegons el seu sistema operatiu 
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8.3.2.2 Disseny intern de les aplicacions 

 

El propòsit d’aquest apartat és el d’introduir la tecnologia Android i el seu 

disseny intern per al desenvolupament d’aplicacions, ja que cal conèixer-lo 

adequadament per poder fer la implementació de forma responsable i 

correctament, per així satisfer tots els requisits que s’han descrit anteriorment 

en el transcurs del projecte.  

 

Fonaments d'aplicacions Android [14] 

 

Una aplicació és un programa informàtic dissenyat com a eina per permetre a 

un conjunt d’usuaris realitzar un o diversos treballs. Les aplicacions Android 

estan desenvolupades principalment en el llenguatge de programació Java. 

Aquestes aplicacions es compilen mitjançant Android Software Development 

Kit (SDK) i es genera un fitxer amb extensió .apk que és el que els dispositius 

utilitzen per instal·lar l’aplicació. 

 

El sistema operatiu Android executa cada aplicació en un procés diferent fent 

que cadascun d’ells tingui la seva pròpia màquina virtual per tal de no interferir 

amb cap altra aplicació.  

 

Pel fet que aquest SO ha estat pensat per a dispositius mòbils, l'eficiència en el 

consum d’energia és molt important. Per aquest motiu, el sistema operatiu pot 

suspendre totes les aplicacions a la memòria quan no estan actives. Les 

aplicacions en standby es mantenen sense consumir recursos fins que es tornin 

a necessitar tot i que pot ser eliminada definitivament si el sistema detecta 

problemes de memòria. 

 

Pel que fa al desenvolupament, les aplicacions Android estan construïdes per 

uns blocs essencials, els anomenats application components. Cadascun 

d’aquests components defineix una manera d’entrar a l’aplicació, i els 

principals són: 

 

- Activities: Cada activity correspon a una pantalla de l’aplicació i 

implementa els mètodes relacionats amb aquell disseny. 

 

- Services: Un servei és un component que s’executa en segon pla per 

realitzar operacions de llarga execució. A diferència de les activities, els 

serveis no proporcionen una interfície d’usuari. 

 

- Broadcast Receivers: És un component que es pot executar quan el 

sistema operatiu envia un missatge de difusió, i pot ser rebut per totes 
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les aplicacions alhora. Aquest es pot utilitzar per activar l’aplicació a 

partir d’un esdeveniment específic, per exemple quan s’activa el 

bluetooth o el GPS del mòbil. 

 

Android Activities [15] 

 

Una Activity és el component d’Android que esta al càrrec de la gestió de la 

interfície i de la interacció de l’usuari. Cada pantalla té una activity associada. 

Com és lògic, una aplicació normalment conté múltiples pantalles així que 

també tindrem múltiples activities relacionades. Habitualment, una aplicació té 

una pantalla principal que és la presentada al executar-se. 

 

Quan una activity és llença des d’una altra, la primera passa en estat de pausa i 

la segona passa a mostrar-se. La seqüència d’activities s’emmagatzema en una 

pila per tal de preservar l’estat de les activities anteriors. Si es prem el botó de 

tornar endarrere (disponible en els dispositius Android), l’actual activity 

finalitza i la que estava al damunt de la pila passa a mostrar-se una altra 

vegada. 

 

Per tal de veure la seqüència d’estat en el qual poden estar, podem veure el 

seu cicle de vida en la següent figura. Les Activities han d’implementar un 

seguit de mètodes de callback que s’executen automàticament en canviar 

l’estat de l’activity. 

 
Figura 14: Cicle de vida de les activities d'Android 
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Una activity pot tenir tres possibles estats: resumed (quan és visible i té el 

focus), paused (quan una altra activity passa a primer pla i té el focus però 

aquesta encara és visible) i stopped (quan l’activity està totalment tapada per 

una altra). 

 

Al iniciar una activity per primera vegada, els mètodes onCreate(), onStart() i 

onResume() s’executen. Si s’inicia una altra activity, la primera executara el 

mètode onPause(). Si una activity que està en segon pla es queda sense 

memòria, aquesta es destruirà, fet que si en aquesta hi havia informació 

rellevant que no podem perdre és convenient guardar-la en el mètode 

onPause(). Al mateix temps, si hi ha alguna informació en una activity que és 

necessària al recarregar cada vegada que obté el focus, s’hauria d’obtenir en el 

mètode onResume() que s’executarà quan l’activity torni a obtenir el focus, 

s’iniciï una altra vegada o es creï per primer cop. 

 

Com ja s’ha comentat, les activities estan directament relacionades amb les 

pantalles d’interacció amb l’usuari. És per això que en iniciar-les ens cal 

carregar el layout corresponent, que normalment es fa al mètode onCreate(). 

 

Android Services [16] 

 

Els serveis en Android són similars a les Activities, però en aquest cas no 

disposen d’una interfície d’usuari. Aquests, estan dissenyats per executar 

operacions de llarga durada en un segon pla. 

 

Els serveis es poden iniciar des d’altres components de l’aplicació i aquests 

també poden iniciar a d’altres components. Una activity, per exemple, es pot 

unir (bind) a un servei per tal d’intercanviar informació o interactuar entre ells. 

Un exemple podria ser que un servei estes carregant dades d’una connexió a 

Internet i una activity podria estar unida al servei per poder mostrar per 

pantalla aquestes dades. 

 

A l'igual que les activities, els serveis també tenen un cicle de vida, que podem 

veure en la següent figura. En aquest cas, els serveis poden tenir dues línies de 

vida diferents, depenent de com s’han inicialitzat. 

 



 

79 
 

 
Figura 15: Cicle de vida del serveis Android 

 

Les dues possibilitats en iniciar un servei són: 

 

 Executant el mètode startService() 

En aquest cas el cicle de vida comença pel mètode onCreate() i tot 

seguit s’executa onStartCommand(). A l'estar iniciat d’aquesta 

forma, el servei podrà finalitzar si ell mateix o provoca o un altre 

component ho indica. Típicament, aquest servei executa una 

operació senzilla que no requereix cap comunicació amb el 

component que l’ha iniciat i s’atura per si mateix. En aturar el 

servei, es crida al mètode onDestroy(). 

 

 Executant el mètode bindService() 

En aquest cas, a l'unir un servei a un altre component, tenim un 

altre cicle de vida en el que tenim una interfície client-servei per 

interactuar entre ells. Un servei unit esta actiu només mentre hi ha 

un altre component que ho requereix. També podem tenir més 

d’un component unit al mateix servei. El primer component que 

s’uneixi al servei farà executar el mètode onCreate() del servei i 

aquest es destruirà automàticament i executarà el mètode 

onDestroy() quan no hi hagi cap component unit al servei. 
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User Interface [17] 

 

La interfície d’usuari en Android es compon de vistes (View) i grups de vistes 

(ViewGroup). Cada view és un element de la interfície en el que un usuari hi pot 

interactuar com, per exemple, un botó o una imatge. Per altra banda, un 

ViewGroup és un objecte que conté Views i, en definitiva, defineixen el layout. 

 

 
Figura 16: Esquema de classes de les vistes en Android 

 

Habitualment, per tal de definir la interfície d’usuari, s’utilitzen fitxer amb el 

llenguatge XML (eXtensible Markup Language). Utilitzant aquest llenguatge, és 

una bona forma de separar la capa de presentació de la capa d’aplicació. És 

habitual, també, interactuar amb la interfície d’usuari programàticament, per 

tal de modificar de forma dinàmica els objectes de la interfície. Això pot ser, 

per exemple, implementant un listenner d’un botó de la interfície que faci 

mostrar quelcom. 

 

Android Manifest file [18] 

 

El fitxer Manifest és un fitxer en llenguatge XML i és obligat per a tota aplicació. 

En aquest hi podem trobar tota la informació necessària per instal·lar i 

executar l’aplicació. El fitxer ha de contenir la llista de tots els components de 

l’aplicació (Activities, Services, Content Providers o Broadcast Receivers) que 

s’usaran. A més, a cada component s’ha d’indicar sota quines condicions 

s’executarà, com podria ser l’orientació de la pantalla per una activity o els 

permisos per poder executar un servei des del sistema. 

 

Per defecte, les aplicacions Android no tenen accés a cap altra part del sistema 

a part dels components de la mateixa aplicació. Per tal de tenir-hi accés, s’han 

de declarar un seguit de permisos al Manifest que seran els que els usuaris 

hauran d’acceptar si volen instal·lar l’aplicació. Un exemple d’aquests permisos 

podria ser l’accés al GPS del dispositiu o l’accés a Internet. 

 

A part, també s’ha d’indicar quina és l’activity principal per tal que al obrir 

l’aplicació s’executi. 
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Android location strategies [19] 

 

Els dispositius Android disposen de dues maneres per localitzar un dispositiu.  

 

La forma més habitual i més precisa és el GPS (Global Positioning System), tot i 

que només es pot utilitzar en exteriors i consumeix molta energia. 

 

Un altre mecanisme de localització és l'ús de la xarxa. El proveïdor de xarxa 

d'Android és capaç d'obtenir la posició aproximada basant-se amb les antenes 

de telefonia mòbil i els senyals Wi-Fi. Localitzar els dispositius d'aquesta forma 

pot funcionar en interiors i la resposta pot ser molt més rapida que en el cas 

del GPS. 

 

Els dos mecanismes però, ens retornen la mateixa informació, que són 

bàsicament les coordenades geogràfiques respecte la Terra (latitud i longitud). 

 

En el cas de la localització del dispositiu, al ser informació de caràcter sensible i 

que pot incórrer en la privacitat de l'usuari, si una aplicació necessita fer-ne ús 

haurà de declarar el corresponent permís al fitxer Manifest comentat 

anteriorment, per tal que al instal·lar l'app el sistema Android sol·liciti 

l'autorització de l'usuari la possibilitat d'utilitzar aquesta informació. 

 

 

Android SQLite  [20] 

 

Per tal de guardar dades, en el cas dels dispositius Android, el més habitual és 

utilitzar una base de dades, que en aquest cas és SQLite. Les bases de dades 

SQLite tenen la   característica que cada BD es guarda en fitxers diferents. 

Aquestes bases de dades, són accessibles des de qualsevol part de l'aplicació, 

però no des de fora, fet que evita que qualsevol altra app pugui modificar 

dades confidencials o rellevants per al correcte funcionament de l'app. 
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8.3.3 Disseny intern 

 

En aquest apartat es detallarà el disseny de l'aplicació, a partir de tres sub apartats 

relacionats amb cadascuna de les diferents capes del model, vista, controlador.  

 

8.3.3.1 Capa de presentació (disseny de les pantalles) 

 

La capa de presentació (Presentation Layer) és l’encarregada de gestionar la 

interacció amb l’usuari i amb els sistemes externs. En aquest apartat es 

mostrarà les diferents vistes de l’aplicació, i la comunicació interna dels 

diferents components que la formen. 

 

  Pantalla inicial 

Aquesta pantalla és la inicial de l'aplicació i pot tenir dues variants: 

  - S'inicia l'aplicació per primera vegada 

  - Ja s'ha iniciat l'aplicació algun cop 

   

En el cas de no haver iniciat mai l'aplicació, i si el GPS del mòbil està desactivat, 

aquesta no pot determinar de quina ciutat ha d'obtenir les dades i, per tant, cal 

preguntar a l'usuari de quina ciutat vol que es mostrin les dades. 

Per fer-ho, es mostra un diàleg amb un llistat de ciutats (les disponibles al 

sistema d'integració actualment). Un cop seleccionada la ciutat, el diàleg 

desapareix i es mostra l'agenda d'actes de la ciutat. 

 

 
Pantalla inicial amb inici per primera vegada 

 

Per altra banda, si l'aplicació ja s'ha obert algun cop i ja hi ha emmagatzemada 

una ciutat per defecte, es mostra directament l'agenda d'actes de la ciutat. 
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L'agenda està formada per una llista d'actes, i cadascun d'ells mostra la 

informació més bàsica: el títol de l'acte i la data. A més, aquesta llista està 

ordenada per data i classificada segons si l'acte transcorre en el dia d'avui, en 

aquest mes o en un futur més llunyà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda d'actes de les ciutats de Barcelona i Madrid 

 

 

A part, per tal d'afavorir la usabilitat de cara a l'usuari, a pantalla inicial s'ha 

habilitat un menú lateral (Navigation Drawer), que inclou un accés fàcil a totes 

les funcionalitats de l'aplicació. Aquestes funcionalitats són: 

- Configuració del perfil 

Permet modificar les preferències de l'usuari, indicant quin tipus d'acte 

prefereix que es mostri en la seva agenda d'actes. 

- Recordatoris 

 Mostra una llista amb tots els recordatoris emmagatzemats. 

- Canviar de ciutat 

 Permet canviar la ciutat de la qual mostrar la seva agenda d'actes. 

- Mapa d'actes 

A partir de la ciutat actual, mostra el mapa de la ciutat amb tots els 

actes que hi tenen lloc en la seva ubicació 

- Guia de l'aplicació 

 Mostra una guia d'ús de l'aplicació. 

 

A més, s'afegeix un botó en forma de lupa a la barra superior per tal de fer 

cerques d'esdeveniments. 
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Navigation Drawer a la pantalla inicial 

 

   

Pantalla detalls d'esdeveniement 

Aquesta pantalla és la que s'obre al clicar un esdeveniment de la llista d'actes a 

la pantalla principal, i ens permet consultar tots els detalls d'un esdeveniment. 

En aquesta, s'hi pot veure un mapa amb la ubicació de l'acte, el títol de 

l'esdeveniment i la data en què tindrà lloc. A més, també hi podem trobar una 

llista amb tots els detalls que s'han obtingut per l'activitat escollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla detalls d'esdeveniement 

 

 

 

A més, en aquesta pantalla hi podem trobar altres elements com, per exemple, 

al prémer el marcador en el mapa ens apareix un element per tal d'obtenir les 
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indicacions per arribar al lloc des de la nostra posició (funcionalitat de Google 

Maps). 

 

Un altre punt és el d'afegir un recordatori a l'acte, que es pot dur a terme 

mitjançant el botó rosa amb la icona en forma de campana situat a la part 

superior dreta de la pantalla. Un cop premut, ens apareixeran un seguit de 

diàlegs per tal d'escollir la data i l'hora en què es vol rebre la notificació de 

recordatori per l'esdeveniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diàlegs per escollir data i hora de recordatori 

 

 

Un cop arribada la data del recordatori, rebrem una notificació. En prémer 

aquesta notificació s'iniciarà l'aplicació directament a la pantalla de 

recordatoris. 

 

 

 

 

 

 

Notificació recordatori d'esdeveniment 
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Pantalla de configuració de perfil 

Aquesta pantalla està formada per una llista que conté totes les categories a 

les quals poden pertànyer els actes esportius registrats a l'aplicació, juntament 

amb un checkBox per tal d'indicar si volem que aquella categoria estigui activa 

o no. 

 

 
Pantalla de configuració de perfil 

 

Pantalla de recordatoris 

La pantalla de recordatoris està formada per una llista d'actes, els que s'han 

afegit explícitament per part de l'usuari. Aquesta llista mostra, per cada acte, el 

títol de l'esdeveniment, el dia que tindrà lloc, l'emplaçament i la data en què 

s'activarà el recordatori (s'enviarà la notificació a l'usuari).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de recordatoris 
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Pantalla mapa d'actes 

La pantalla de mapa d'actes ens mostra un mapa a pantalla completa, amb un 

seguit de marcadors situats a la posició on hi té lloc un acte. En prémer un 

marcador, podem veure quin és l'acte concret. 

 

 
Mapa d'actes de la ciutat de Barcelona 

  

Pantalla guia d'ús 

Aquesta pantalla mostra un seguit de preguntes i respostes (F.A.Q) per tal 

d’orientar a l’usuari en com utilitzar l’app, o en qualsevol dels principals dubtes 

que pugui tenir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla guia d'ús 

 

 

 



 

 

8.3.3.2 Capa de domini 

Diagrames de seqüència 

 

  Inici de l'aplicació / CU #01: Consultar agenda d’actes de la ciutat 

El diagrama correspon als passos que transcorren des del moment en què l'usuari obre l'aplicació fins que s'ha carregat 

completament. El primer pas és el d'obtenir l'última ciutat consultada. A partir d'aquesta, s'invoca al sistema d'integració per obtenir 

les dades d'aquesta, es guarden a la base de dades de l'aplicació i és mostra la llista d'actes per pantalla. 
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Si es dóna el cas que no hi ha una ultima ciutat consultada (primer cop que s'obre l'aplicació), es demana al sistema d'integració les 

ciutats que hi ha disponibles, l'usuari n'escull una i s'invoca altra vegada al sistema d'integració per obtenir les dades d'aquella ciutat. 

Finalment es guarden les dades a la base de dades de l'aplicació i es mostren els actes per pantalla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A partir del punt en què es reben les dades del sistema d'integració, s'ha de fer 

un tractament d'aquestes per agafar només aquells esdeveniments que ens 

interessen. Per fer-ho, caldrà eliminar tots els que són en una data passada o 

els que pertanyen a una categoria que no interessa a l'usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CU #02: Canviar la ciutat de la que es vol veure els esdeveniments 

La seqüència del cas d'ús és la següent. L'usuari indica que vol canviar la ciutat de la qual es mostren els esdeveniments, s'invoca al 

sistema d'integració per obtenir quines ciutats estan disponibles es mostren a l'usuari. Aquest, n'escull una, i si és diferent de l'actual 

s'obtenen les noves dades del sistema d'integració, es guarden a la base de dades de l'aplicació i es mostren per pantalla. 
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  CU #03: Consultar informació detallada d’un acte 

Quan un usuari prem un acte de la llista principal, es recull la posició clicada i s'inicia una nova activity (component android que 

gestiona una pantalla, controlador de pantalla) amb l'identificador de l'esdeveniment. Des d'aquesta activity, només cal cridar el 

controlador de la base de dades per obtenir tota la informació d'aquell esdeveniment i generar la pantalla corresponent. 
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  CU #04: Realitzar una cerca específica d’actes 

L'usuari indica que vol realitzar una cerca d'un acte concret. A partir del criteri de cerca, es busca per cadascun dels esdeveniments 

que prèviament s'han hagut d'obtenir del sistema d'integració si algun d'ells compleix el criteri de cerca. Si és així, es mou 

la càmera (posició de visualització de la llista d'actes) fins a la posició de l'acte que s'ajusta a la cerca. 
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  CU #05: Afegir recordatori a un acte 

  

1. Guarda el recordatori a la Base de dades 

Primer de tot hi ha un intercanvi d'informació amb l'usuari per tal que seleccioni la data del recordatori (en quin 

moment del futur ha de rebre la notificació). Un cop fet això, s'invoca al controlador de base de dades per guardar el 

recordatori. 
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2. Programa una alarma per notificar a l'usuari en un futur 
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CU #06: Visualitzar llista d’actes marcats 

L'usuari indica que vol visualitzar els recordatoris, s'inicialitza l'activity associada a la pantalla de recordatoris i aquesta, mitjançant el 

controlador de base de dades obté tots els recordatoris guardats i els mostra per pantalla. 
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CU #07: Eliminar recordatori d’un acte 

Per eliminar el recordatori, només cal accedir a la base de dades indicant quina fila ha d'eliminar. Això es fa a partir del controlador de 

la base de dades. 
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CU #08: Consultar mapa d’esdeveniments / CU #09: Consultar com arribar al lloc d’un acte 

Per tal de visualitzar tots els esdeveniments al mapa, l'activity associada a la pantalla obté tots els esdeveniments de la base de dades. 

A partir d'aquests, s'obté la seva posició i el seu títol i es genera un marcador que es pintarà sobre del mapa. 
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CU #10: Consultar perfil d’usuari / CU #11: Modificar perfil d’usuari 

Per modificar les preferències, s'obtenen totes del sistema de gestió de preferències d'android (Shared Preferences). A partir 

d'aquestes, l'usuari les pot visualitzar i modificar. En el cas que hi hagi alguna modificació es guarda en una variable que hi ha hagut 

un canvi, així, en tancar aquesta pantalla, es retorna aquest valor a la pantalla principal i, en el cas que s'hagi 

modificat, es recarreguen els esdeveniments per tal d'obtenir aquells que compleixen el nou perfil. 

 
 

 



 

 

CU #12: Visualitzar guia d’ús 
Per visualitzar la guia d'ús només cal iniciar la pantalla corresponent, que ja 

conté tots els detalls en format text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.3 Capa de dades 

 

L'esquema de base de dades que s'utilitzarà és el descrit en l'apartat Esquema de 

dades homogeni, el mateix esquema de dades que s'obtindrà del sistema d'integració, 

fet que ens permetrà guardar exactament la mateixa informació que aquest ens 

ofereix a les dades del dispositiu mòbil. 

 

Les taules ha crear per a tal fi són: 

 

Esdeveniment (id, títol, descripció, url, telèfon, dataId, horaInici, horaFi, adreçaId, 

categories) 

dataId referencia a Data, adreçaId referencia a Adreça 

Data (id, diaInici, diaFi, llargaDurada, diesSetmana) 

Adreça (id, ciutat, municipi, nomLloc, carrer, número, codiPostal, latitud, longitud) 

 

A part d'això, s'afegirà la taula 'Recordatoris' per tal d'emmagatzemar els recordatoris 

de l'usuari.  

 

Recordatori (id, títol, dataEsdeveniment, lloc, dataRecordatori) 

 

A més a més, s'utilitzarà el sistema de SharedPrefs d'Android, que ens permet 

emmagatzemar dades bàsiques de preferències de l'usuari en l'aplicació. Aquest 

sistema permet guardar valors mitjançant el sistema (key, value) i s'utilitzarà, per 

exemple, per guardar l'última ciutat de la qual s'han consultat les dades. 
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9. Implementació  

Durant la fase d’implementació, s’agafen els requisits i els productes que s’han elaborat en la 

fase de disseny i s’implementen utilitzant les tecnologies que es consideren més apropiades. 

Com ja s'ha comentat i justificat al capítol de disseny, la implementació del projecte es farà 

pel sistema operatiu Android i, per tant, utilitzarem les tecnologies estàndards de 

programació establertes per Google. Així doncs, per realitzar la implementació s'ha utilitzat 

l'entorn de desenvolupament Android Studio, un entorn preparat expressament pel 

desenvolupament d'aplicacions Android natives. 

 

9.1 Tecnologies utilitzades 

A partir de les eines establertes pel desenvolupament en Android, les tecnologies 

utilitzades pel desenvolupament han estat les següents.  

 

Java 

És un llenguatge de programació de propòsit general, concurrent i orientat a objectes, 

que va ser dissenyat específicament per tenir tan poques dependències 

d'implementació com fos possible. [21] 

 

A Android, el llenguatge Java podríem considerar que és el principal. Amb aquest, 

s'han desenvolupat totes les classes que conformen el sistema d'integració de dades i 

l'aplicació (capa de domini) i fins i tot per implementar els controladors d'accés a la 

capa de dades (utilitzant, a més, la tecnologia SQLite explicada més endavant). 

 

XML 

De l'anglès, extensible markup language («llenguatge de marques extensible»), és 

un metallenguatge extensible, d'etiquetes [22]. En Android s'utilitza aquest llenguatge 

pel desenvolupament de la capa de presentació. Ens permet definir els elements que 

componen la pantalla, com per exemple els botons, camps de text o les imatges.  

 

HTML 

HTML (HyperText Markup Language) és un llenguatge utilitzat per l'elaboració de les 

pàgines web. En aquest cas, però, només s'ha utilitzat per a la pantalla de la guia d'ús. 

Això ha estat així perquè s'ha volgut justificar el text i HTML ho permet, mentre que 

mitjançant els elements proporcionats per XML no ho podem fer. 

 

SQLIte 

SQLite és una base de dades relacional. A diferència d'altres bases de dades 

relacionals, SQLite no és un sistema de gestió de base de dades que funcioni amb un 

paradigma client-servidor, sinó que s'integra dins d'altres programes [20] i, en 

Android, s'integra a les classes java per accedir a les bases de dades definides. 
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9.2 Detalls de la implementació  

9.2.1 Estructura del codi 

 

Per tal de separar el sistema d'integració i l'aplicació, tal com s'ha descrit al llarg de tot 

el document, durant la fase d'implementació s'han creat dos paquets totalment 

independents, que conten totes les classes de cada sistema, tal com es pot veure en la 

següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrucutra del codi del projecte 

 

A més, tal com es pot observar, s'han creat un seguit de sub-paquets segons la seva 

temàtica, per poder tenir el codi estructurat de forma més senzilla i més fàcil 

d'entendre.  

 

9.2.2 Implementació del sistema d'integració 

 

Per poder accedir al sistema d'integració, l'aplicació només té dues possibilitats, les 

dues funcions públiques del sistema d'integració, que estan al seu controlador. 

Aquestes funcions són la que permetre obtenir quines ciutats hi ha disponibles i la que 

ens retorna les dades d'una ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcions públiques del controlador del sistema d'integració 
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Per altra banda, per obtenir les dades d'Internet, s'executa un nou thread que realitza 

la petició HTTP i n'obté el resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I la corresponent classe HttpGet, que realitza la petició i genera un String de resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I així, un cop obtingudes les dades, només ens caldrà generar l'esquema de dades 

homogeni. Per fer-ho, s'executa la classe lectora, que fa el tractament de les dades 

originals recorrent-les i guardant-les a la classe 'Esdeveniment', una classe que només 

conté la informació dels esdeveniments i les relacions a les altres classes amb la 

corresponent informació, com per exemple la classe 'Adreça'. A continuació es mostra 

només un fragment d'aquesta implementació, en el cas del tractament de les dades 

de la ciutat de Barcelona: 
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A més, també s'ha implementat una funcionalitat per generar coordenades, en el cas 

que en un acte no hi siguin per defecte, i que es generen a partir de la seva adreça i 

l'ús de la API Geocoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Implementació de l'aplicació 

 

Com ja s'ha comentat, per fer el desenvolupament de les pantalles s'utilitza el 

llenguatge XML, que ens permet definir els elements que hi apareixeran. Com que de 

dispositius Android ni ha molts al mercat, i cadascun d'ells té una relació de pantalla 

diferent, la implementació ha d'utilitzar un seguit de "Layouts" en els que s'hi assigna 

un pes relatiu a la pantalla, perquè així no depengui dels píxels o de la relació en sí.  A 

continuació es mostra un exemple d'això. 
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El segon LinearLayout que s'hi observa té un paràmetre que és weightSum, i aquest és 

el que contindrà tots els elements de la pantalla. Tot  seguit hi tenim un altre layout, 

però en aquest cas ja estem indicant un pes relatiu, en aquest cas 4, que ens indicarà 

que ocuparà un 40% de la pantalla. 

 

Mitjançant aquesta tècnica, ja podem introduir elements visibles a dintre de cada 

layout. A continuació es mostra un petit recull d'elements que apareixen a l'aplicació. 

 

Fragment, que conté el visor del mapa: 

 

 

 

 

 

TextView, que ens permet mostrar text:  
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FloatingActionButton, és un botó flotant, que s'utilitza en la pantalla detalls 

d'esdeveniment per poder afegir recordatoris: 

 

 
 

 

  Toolbar, que és la barra superior de l'aplicació. 

 
 

  

 En el cas de la capa de domini, el desenvolupament és en Java. A continuació es 

mostren alguns exemples: 

 

En inicialitzar l'aplicació, es comprova si cal actualitzar les dades, si no és així 

s'agafen les dades emmagatzemades a la base de dades:  

 
 

Un cop obtingudes les dades, com que és possible que no totes ens interessin, 

cal fer-ne un tractament. Una de les funcions és la de descartar esdeveniments 

passats, que tenen una data anterior a l'actual: 

 

 
 

I per executar el sort, ha calgut sobre-escriure el mètode compareTo de la 

classe Esdeveniment, per tal d'identificar l'ordre correcte dels esdeveniments. 
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I una altra funció és la de descartar els esdeveniments que no pertanyen a una 

categoria que l'usuari no vol que es mostri. Per fer-ho, s'obtenen totes les 

categories d'un esdeveniment i es compara amb les emmagatzemades per 

l'usuari, si no hi ha relació l'esdeveniment es descarta. 

 

 
 

Una altra funcionalitat és la d'iniciar una nova pantalla, utilitzant el mètode 

startActivity. Per posar-ne un exemple, a continuació es mostra com s'inicialitza 

la pantalla de detalls d'un esdeveniment, i s'indica de quin esdeveniment es 

tracta: 

 

 
 

Al clicar un element de la llista, s'obté la posició clicada i es crida la següent 

funció, que executa la crida a la nova pantalla i passa com a paràmetre 

l'identificador de l'esdeveniment: 
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I des de la classe associada a la pantalla de detalls s'obté aquest identificador i 

es recull de la base de dades totes les dades associades a aquest 

esdeveniment: 

 

 
 

 

Finalment, a la capa de dades s'utilitza SQLite, que s'integra en el mateix codi Java. A 

continuació es poden veure alguns exemples extres del controlador de la Base de 

Dades de recordatoris. 

 

  Constructor de la base de dades: 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Emmagatzema una nova fila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actualitza l'identificador d'un recordatori amb el seu valor menys 1: 
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10. Pla de proves 

Les aplicacions, i qualsevol producte en general, no pot arribar a les mans d’un usuari amb 

errades, i menys si són prou visibles com per haver estat detectades pels desenvolupadors. 

Per evitar aquesta situació, ens caldrà dur a terme un pla de proves, una comprovació que 

totes les funcionalitats funcionen correctament i, a més, que els requisits funcionals i no 

funcionals definits a l’etapa inicial del projecte són satisfets. Per tant, en aquest capítol es 

descriurà, per a cadascun dels casos, si cada funcionalitat es pot donar per satisfeta. [23] 

 

10.1 Proves dels requisits funcionals 
 

Per tal de comprovar si els requisits funcionals s'han satisfet es mostrarà una taula per 

a cadascun d'ells amb la següent informació: 

 
 Requisit: Nom del requisit 

 Escenari: Descripció de la prova realitzada 

 Resultat: Indica si el resultat de la prova ha estat satisfactori 

 Observacions: Comentaris addicionals 

 

 

CU #01: Consultar agenda d’actes de la ciutat  

Escenari 
S'ha executat l'aplicació i s'ha comprovat que les activitats 
mostrades corresponen a les dades ofertes pels portals open 
data de cadascuna de les ciutats disponibles. 

Resultat OK 

Observacions 

S'ha detectat un retard en l'execució del Sistema d'integració 
de dades per Barcelona, provocat per la necessitat d'haver de 
calcular les coordenades a partir d'una adreça (coordenades 
no ofertes per defecte). 

 

 

CU #02: Canviar la ciutat de la que es vol veure els esdeveniments 

Escenari 

S'ha comprovat que el menú permet canviar la ciutat, mostra 
totes les ciutats disponibles i canvia l'agenda d'actes pel de la 
nova ciutat correctament, mostrant totes les dades ofertes pel 
portal open data corresponent. 

Resultat OK 

Observacions El canvi de ciutat funciona correctament 
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CU #03: Consultar informació detallada d’un acte 

Escenari 
S'han provat un seguit d'actes a l'atzar i s'ha comprovat que la 
pantalla d'informació detallada mostra les dades tal com s'ha 
especificat i corresponen a les dades obertes originals. 

Resultat OK 

Observacions 

Hi ha algun acte que com a informació original no conté ni 
dades relacionades amb l'adreça ni amb les coordenades. En 
aquest cas el mapa no mostra la posició de l'acte i es mostra 
un missatge informatiu. 

 

 

CU #04: Realitzar una cerca específica d’actes  

Escenari Es comprova que les cerques funcionen correctament, 
mostrant aquells actes que realment compleixen els criteris. 

Resultat OK 

Observacions Funcionalitat correcte. 

 

 

CU #05: Afegir recordatori a un acte  

Escenari 
Es comprova que en prémer el botó d'afegir recordatori es 
mostren els diàlegs per escollir la data de recordatori. Els 
recordatoris s'emmagatzemen a la base de dades. 

Resultat OK 

Observacions L'emmagatzematge funciona correctament 

Escenari 
Es comprova que a la data establerta, pels recordatoris afegits, 
es rep una notificació al dispositiu mòbil. Al prémer la 
notificació s'obre la pantalla de recordatoris. 

Resultat OK 

Observacions La notificació es mostra a la data prevista. 

 

 

CU #06: Visualitzar llista d’actes marcats  

Escenari 
Es comprova que si es tanca l'aplicació i es torna a obrir 
apareixen tots els recordatoris a la pantalla corresponent amb 
la informació correcte. 

Resultat OK 

Observacions Els recordatoris apareixen correctament. 

 

 

CU #07: Eliminar recordatori d’un acte  

Escenari 
Es comprova que en prémer el botó d'eliminar recordatori 
aquest queda eliminat de la base de dades. 

Resultat OK 

Observacions Els recordatoris s'eliminen correctament. 
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CU #08: Consultar mapa d’esdeveniments  

Escenari 
Es comprova que es visualitza el mapa de la ciutat amb tots els 
actes ubicats a la posició correcte. Cada marcador del mapa 
conté el títol de l'esdeveniment. 

Resultat OK 

Observacions El mapa es funciona correctament. 

 

 

CU #09: Consultar com arribar al lloc d’un acte  

Escenari Es comprova que, des de la pantalla de detalls d'una activitat i 
des de la pantalla del mapa general de la ciutat, en prémer el 
marcador apareix el botó indicador per obtenir les indicacions.  

Resultat OK 

Observacions S'executa aplicació externa Google Maps correctament. 

 

 

CU #10: Consultar perfil d’usuari  

Escenari Es comprova que el perfil d'usuari es visualitza correctament. 

Resultat OK 

Observacions El perfil d'usuari es mostra correctament. 

 

 

CU #11: Modificar perfil d’usuari 

Escenari 
Es comprova que qualsevol modificació queda guardada 
tancant l'aplicació i obrint-la de nou. 

Resultat OK 

Observacions Les modificacions s'emmagatzemen correctament. 

Escenari 
Es comprova que qualsevol modificació afecta al tipus d'acte 
que es visualitza a la pantalla principal, mostrant aquells que 
realment interessen a l'usuari. 

Resultat OK 

Observacions Les modificacions afecten el tipus d'acte mostrat correcte. 

 

 

CU #12: Visualitzar guia d’ús  

Escenari Es comprova que la guia d'ús es mostra correctament. 

Resultat OK 

Observacions Funcionalitat correcte. 
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10.2 Proves dels requisits no funcionals 
 

Per tal de comprovar si els requisits no funcionals s'han satisfet es mostrarà una taula 

per a cadascun d'ells amb la següent informació: 

 

 Descripció: Descripció del requisit 

 Criteri de satisfacció: Descripció de la prova de satisfacció 

 Resultat: Indica si el resultat de la prova ha estat satisfactori 

 Observacions: Comentaris addicionals 

 

 

Descripció 
El disseny de l’aplicació és atractiu, simple i intuïtiu i 
convida a l’usuari a utilitzar-lo. 

Criteri de satisfacció 
El sistema compleix les recomanacions d’estil definides 
per Google Material Design. 

Resultat OK 

Observacions 

S'utilitzen els elements bàsics de disseny i interacció 
definits, com l'ús del menú lateral (NavigationDrawer) o 
l'ús dels estils definits per el Google Material Design en 
tots els apartats. 

 

 

Descripció L’aplicació compleix els estàndards ISO d’usabilitat. 

Criteri de satisfacció Es comprova que es compleix l’estàndard ISO-9241. 

Resultat OK 

Observacions 
Un usuari sense coneixements previs de l'aplicació és 
capaç d'utilitzar-la de forma correcte. 

 

 

Descripció El llenguatge ha de ser correcte, concís i respectuós. 

Criteri de satisfacció 
Una persona amb un alt coneixement en l’idioma 
verificarà que el llenguatge és correcte. 

Resultat OK 

Observacions 

El llenguatge utilitzat en la informació dels 
esdeveniments està directament proporcionat pels 
portals dels ajuntaments, que entendrem que estan 
controlats de forma correcte.  
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Descripció 
Es permetrà modificar la mida de la font de text i la 
interpretació de colors no serà imprescindible per 
utilitzar l’aplicació. 

Criteri de satisfacció Es comprovarà que es compleixen la ISO-21542. 

Resultat OK 

Observacions 
La diferenciació de colors no és imprescindible per al 
correcte funcionament de l'aplicació, per tant, és 
accessible a tot tipus d'usuari. 

 

 

Descripció 
L’app ha de ser capaç de donar respostes rapides a les 
peticions. 

Criteri de satisfacció 
El sistema ha de respondre a les peticions bàsiques de 
l’usuari en menys d’un segon. Si la petició requereix més 
temps s’haurà de mostrar un indicador de progrés. 

Resultat OK 

Observacions Si les respostes no són ràpides es mostra un indicador. 

  

Descripció 
L’app ha de ser capaç d’emmagatzemar una ultima versió 
de les dades obtingudes. 

Criteri de satisfacció 
El sistema mantindrà sempre en memòria la ultima versió 
de les dades obtingudes del sistema d’integració. 

Resultat OK 

Observacions 
S'emmagatzema una versió de les dades. En recarregar 
l'aplicació no s'executa cap petició web. 

 

Descripció 
El sistema d’integració de dades de ser fàcilment 
adaptable a l’increment de les ciutats admeses. 

Criteri de satisfacció 
El sistema d’integració es desenvoluparà de tal forma 
que no tingui relació amb l’app, ha de ser un modul aïllat 
a l’aplicació. 

Resultat OK 

Observacions 

El sistema d'integració s'ha dissenyat un paquet 
totalment a part de l'aplicació. L'únic accés per part de 
l'aplicació és al seu controlador, per realitzar la crida 
d'obtenció de dades. 

 

Descripció El sistema i l’aplicació han de ser fàcilment mantenibles. 

Criteri de satisfacció 
Per reduir el cost de manteniment, el desenvolupament 
es farà seguint el disseny d’orientació a objectes. 

Resultat OK 

Observacions 
S'ha desenvolupat mitjançant capes, tal com ens permet 
el sistema Android. 
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Descripció 
El sistema i l’aplicació han de ser portables per si mai es 
decideix fer un desenvolupament per un altre sistema 
operatiu. 

Criteri de satisfacció El desenvolupament es farà mitjançant interfaces. 

Resultat OK 

Observacions S'ha utilitzat el mètode d'interfaces. 

 

 

Descripció S’ha de disposar d’una guia d’ús. 

Criteri de satisfacció Es disposa d’un apartat d’ajuda i F.A.Q en l’aplicació. 

Resultat OK 

Observacions L'aplicació conté una guia. 
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11. Resultats de la gestió del projecte 

11.1 Resultats de la metodologia 
 

Respecte a la metodologia descrita inicialment, els mètodes de treball s’han complert 

tal com estaven previstos, és a dir, el transcurs seqüencial i/o iteratiu previst per a 

cadascuna de les etapes descrites inicialment.  

 

Pel que fa a les eines de seguiment, també s’està mantenint el control de les hores de 

dedicació a cadascuna de les etapes i les dates de finalització de cadascuna d’elles, tal 

com s’ha comentat en l’apartat anterior. Aquest seguiment és de gran utilitat per 

comprovar els resultats en la planificació del projecte, descrit en el següent apartat, 

per així comprovar totes les desviacions respecte el previst han ocorregut. 

 

Per últim, en el mètode de validació, s’ha mantingut un seguit de reunions periòdiques 

amb la tutora del projecte, més o menys una reunió cada setmana o cada dues, per tal 

d’acordar si els punts del projecte que s’han dut a terme s’han fet de forma correcta. 

Un cop establertes les primeres fases (gestió del projecte, anàlisi de requisits, 

especificació de requisits i disseny del sistema) s'han reduït les reunions, ja que l'etapa 

d'implementació depèn directament del disseny proposat. 

 

11.2 Resultats de la planificació 

 

Al llarg del projecte hi han hagut variacions respecte a la previsió feta en l'etapa de 

planificació, causats per diferents problemes, i que han provocat un seguit de 

desviacions, fet que normalment és difícil d’evitar. 

 

Per tal d'explicar aquestes desviacions, començarem mostrant una taula amb les hores 

de dedicació prevista respecte a les hores reals dedicades a cadascuna de les etapes. 

 

Etapa Hores teòriques Hores reals Diferència 

GEP 75 63.75 -11.25 

Objectius i requisits 40 28.25 -11.75 

Especificació 65 70.5 +5.5 

Disseny 90 74.25 -15.75 

Implementació 150 105 -45 

Documentació 30 42 12 

Etapa final 10 10 0 

Total 460 394 -66 
Taula 9: Comparativa de dedicació en hores 

 

 



 

116 
 

 

Com es pot observar, la desviació més important en hores respecte a la seva previsió 

és la de l'etapa d'implementació. Al iniciar el projecte tenia algun coneixement petit 

d'Android però he tingut la sort de trobar unes pràctiques en una empresa d'Android, i 

d'ençà aleshores he après molt el seu funcionament. Observant en detall les hores de 

dedicació, he necessitat moltes més hores per desenvolupar el sistema d'integració 

que l'aplicació, fet que m'imaginava que seria totalment al contrari. A més, l'etapa 

final encara no s'hi ha arribat, que es tractaria de la preparació de la defensa i la 

defensa en sí, per tant, s'ha suposat que les hores teòriques acabaran essent les reals. 

 

Per altra banda, la planificació descrita en el Gantt inicial tampoc s'ha complert del tot. 

A part de petits retards en els dies per la confiança que "ja tinc temps", l'ordre 

seqüencial descrit no s'ha dut a terme exactament. Segons la previsió, s'havia de 

realitzar el disseny del sistema d'integració i després el de l'aplicació, però en la 

realitat s'ha fet el disseny del sistema i després s'ha implementat, deixant el disseny de 

l'aplicació per fer en paral·lel al desenvolupament del sistema. Això ha estat degut a 

aquesta confiança comentada, ja que m'han obligat a fer un esforç durant els últims 

dies més important. 

 

Finalment s'han hagut d'utilitzar els dies de marge descrits inicialment, ja que la idea 

era acabar el projecte amb una data anterior a la que realment s'ha finalitzat. 

 

11.3 Resultats de la gestió econòmica 
 

Les hores invertides de cada fase del projecte han canviat respecte a les de la 

planificació, per tant el cost dels recursos humans ha canviat. Per tenir-ho present, el 

preu per hora del cap de projecte era de 22€, el de l’analista 18€, el de l’arquitecte 

18€ i el del programador 10€. A continuació es mostra una taula on es desglossa el 

cost real dels recursos humans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10: Resum dels costos humans real 

 

 

Fase 
Dedicació (en hores) 

Cost real 
Cap projecte Analista Arquitecte Programador 

Planificació 63.75    1.402,5 € 

Definició d’objectius i 
requisits 

4 24.25   524,5 € 

Especificació 9 61.5   1305 € 

Disseny 9  65.25  1.372,5 € 

Implementació 2  5 98 1.114 € 

Etapa final 52    1.144 € 

Total 394 6.862,5 € 
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Es va estimar que el cost del projecte seria de 8.020€ i el cost real ha estat de 6.862€, 

per tant ha disminuït el preu dels recursos humans, que era el més alt dins el cost total 

del projecte. 

 

Per altra banda, les hores reals en l’ús de cada recurs no huma és la següent: 

Ordinador de sobretaula: La major part de les hores del projecte = 394 h 

Telèfon mòbil: Hores en quà es faran les proves de la implementació = 40 h 

Microsoft Office = Les corresponents a la planificació i documentació = 105.75 h 

 

Producte Preu Temps real Amortització Cost real 

Ordinador de 
sobretaula amb 

Windows 8.1 
1.300 € 

 
394h 0,16315 €/h 64,28 € 

Telèfon mòbil Nexus 4 350 € 40h 0,05857 €/h 2,34 € 

Microsoft Office 2010 149 € 105.75h 0,01870 €/h 1,98 € 

Total 1.976 €  - 68,6 € 

Taula 11: Costos de recursos software i hardware 

 

A l'igual que en els recursos humans, el cost dels recursos no humans ha estat inferior, 

ja que es va estimar que el cost dels recursos hardware i software era de 81,43€ i el 

cost real ha estat de 68,60€. Aquesta variació també es pot atribuir directament a la 

diferència de temps prevista, pel que fa a la dedicació en hores real. 

 

A partir dels resultats reals, com que el preu real del projecte ha estat inferior al preu 

estimat, no ha fet falta utilitzar el pla de contingència establert. Així doncs, a 

continuació es mostra un resum de tots els conceptes esmentats anteriorment i el 

cost real del projecte.    

 

Recurs Cost Real 

Recursos humans 6.862,5 € 

Recursos no humans 68,6 € 

Altes despeses 251,87 € 

Cost total 7182.97 € 
Taula 12: Cost total del projecte (real) 
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12. Conclusions del projecte 

En aquest capítol es reflexiona sobre els resultats i les conclusions que s’han extret després de 

desenvolupar el projecte i el possible treball futur a realitzar. Tanmateix s'exposen les 

principals assignatures de l'especialitat que han servit per a aquest projecte, la justificació de 

per què és un projecte d'enginyeria del software i es justifiquen cadascuna de les 

competències associades al projecte. 

12.1 Conclusions 
 

Els dos principals objectius del projecte eren el desenvolupament d'un sistema 

d'integració de dades que, a partir de diferents fonts de dades, generes un esquema 

comú que qualsevol aplicació pugui utilitzar i l'altre el desenvolupament d'una 

aplicació pilot que utilitzes aquest sistema per tal de mostrar i interactuar amb les 

dades obertes estudiades.  

 

Com a resultat, els objectius principals del projecte s'han assolit correctament. A part 

dels objectius principals, tots els objectius concrets de cadascuna de les parts s'ha 

completat. A partir de totes les proves realitzades, el sistema d'integració funciona 

correctament i una prova d'això és que l'aplicació el pot utilitzar correctament. A més, 

l'aplicació també compleix amb tots els requisits descrits inicialment. Per tant, podem 

considerar que el resultat del projecte és satisfactori. 

 

Gràcies a aquest projecte, també es contribueix a la millora en el nivell de vida dels 

habitants de les ciutats, tal com s'ha àmpliament anteriorment en els aspectes sobre 

la sostenibilitat, ja que contribuïm a què hi hagi un accés fàcil a les dades públiques. 

Aquesta facilitat en l'accés, que és el que promouen les smart cities oferint dades 

obertes, és el seu principal objectiu, per tal que desenvolupadors externs creïn 

solucions per tal d'afavorir als seus habitants. 

   

Per altra banda, amb el desenvolupament del projecte he adquirit una sèrie de 

coneixements que resulten importants i que m'han servit molt tant professionalment 

com personalment. Ha estat la primera vegada que desenvolupo un projecte 

d'aquesta magnitud i des de zero. Tot i que havia fet petits projectes d'Android per 

aprendre el seu funcionament, mai havia aprofundit tant amb el model 

d'implementació d'aquest sistema. 

 

Finalment, he après temes relacionats amb la planificació i gestió de projectes, cosa 

que m'ha fet donar compte que no sempre pot resultar tan fàcil com sembla i, el més 

important, aprendre a gestionar el temps de forma correcta, que en ser un projecte 

individual només tu ets el responsable final dels resultats obtinguts. Al final, si tot 

funciona correctament acabes amb la satisfacció de portar una idea inicial fins a un 

producte real. 
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12.2 Treball futur 
 

Com a tot treball limitat per temps, sempre queden coses per fer i sempre tens unes 

idees de futur que poden ser interessants de comentar.  

 

Una de les idees principals del projecte era que la creació del sistema d'integració de 

dades pugui ser portable i que, en un futur, pugui ser utilitzat per qualsevol. Una de les 

propostes que es tenien sobre la taula era la de crear el sistema d'integració en un 

servidor web, i que encara estes més aïllat de l'aplicació, però per un seguit de 

limitacions això no ha estat possible, fet que seria molt interessant de realitzar en un 

futur. 

 

Com ja es va comentar, el projecte s'ha de vendre el màxim possible, tenir el màxim 

nombre d'usuaris. Per tant, un gran pas és el d'afegir noves ciutats al sistema. Afegir 

totes les ciutats que disposin de dades obertes relacionades al nostre sistema i 

proposar als ajuntaments que no ho tenen que les incorporin. Com més ciutats 

disponibles hi hagi més ressò tindrà l'aplicació i més negoci s'en pot extreure.  

 

Basant-se amb el disseny actual i el corresponent desenvolupament, el fet d'afegir 

noves ciutats al sistema només ens obliga ha desenvolupar la part del lector de dades 

d'aquella ciutat i l'aplicació ja disposaria d'aquelles dades de forma fàcil. A part, el fet 

de desenvolupar el sistema d'integració de forma aïllada també ens el permet 

extreure i, així, poder utilitzar-lo des d'altres plataformes com ara Windows o IOS. En 

definitiva, ens permet ampliar fàcilment el potencial mercat d'usuaris. 
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12.3 Plec de condicions 

12.3.1 Coneixements d'altres assignatures 

A continuació s'exposen quins coneixements de les assignatures de l’especialitat 
d'enginyeria del software (i d’altres especialitats) són d’especial ajuda per a realitzar el 
projecte: 
 
- Enginyeria de requisits (ER) 

Tenint en compte que en aquest projecte es construirà un sistema software, 
tindrem la necessitat de determinar què s'ha de construir i, aquesta tasca, és 
l'estudiada a l'assignatura d'enginyeria de requisits. 
Per tal d'iniciar el desenvolupament, necessitarem tenir clars els objectius a 
complir, les parts interessades, el context, escenaris i casos d'ús, requisits del 
sistema software, etc. Si tots aquests elements no els tenim correctament 
identificats, molt probablement no podrem garantir l'èxit del projecte i, per tant, 
aquesta assignatura és d'especial utilitat, ja que es van treballar tots aquests 
aspectes. 
 

- Gestió de projectes de software (GPS) 
Un altre punt molt important serà el de la gestió del projecte, ja que és 
imprescindible tenir clara la gestió del temps per poder organitzar el 
desenvolupament del projecte. 
Seguint la metodologia clàssica com la de Rational Unified Process, hem de ser 
conscients del temps que haurem de dedicar a cada tasca del desenvolupament i, 
com a conseqüència, haurem d'intentar calcular al màxim de bé possible l'abast 
del projecte per tal de cenyir-nos en el temps establert per un treball de final de 
grau. 
Si no tenim clars aquests punts, segurament el projecte tampoc tindrà èxit. Així 
doncs, l'assignatura de GPS també serà important tenir-la present. 
  

- Arquitectura del software (AS) 
Si passem als aspectes més tècnics, l'assignatura d'AS n'és una de les més 
importants a tenir en compte. El fet de dissenyar i implementar un sistema 
software fan que el conjunt de tècniques, principis i patrons de disseny estudiats a 
AS siguin d'especial utilitat. 
Si durant el desenvolupament del projecte identifiquem correctament el disseny a 
seguir en les diferents capes (domini, presentació i dades), els serveis que calguin i 
els objectes que ens calen, l'etapa d'implementació del projecte serà molt més 
senzilla, ja que només haurem de fer el codi seguint els patrons ja identificats, fet 
que ens farà estalviant-nos molt temps. 
 

- Aplicacions i serveis web (ASW) 
En el cas d'ASW ens caldrà tenir els coneixements bàsics de protocols, llenguatges i 
tecnologies web. Això serà així ja que el sistema a implementar haurà de fer 
peticions a les dades obertes d'internet dels diferents ajuntaments que utilitzarem. 
Per tant, s'ha de tenir en compte el relacionat amb URL i HTTP, serveis web (REST) 
i formats d'intercanvis de dades com XML o JSON, a part del disseny d'aplicacions 
o serveis web. 
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- Disseny de bases de dades (DBD) 
En aquest cas, només haurem de tenir els coneixements més bàsics estudiats en 
aquesta assignatura. Això serà així ja que el sistema d'integració de dades estarà 
basat en un esquema a base de dades.  
Per tant haurem de crear aquesta BD i que funcioni correctament per tal que 
l'aplicació pugui funcionar. Tot i això, en aquest cas no s'aprofundirà en l'estudiat a 
l'assignatura ja que no s'implementaran estructures d'indexació, optimitzacions 
avançades, algoritmes de cerca o administració. Només es farà el pas de disseny a 
partir de UML. 
 

- Projecte d'enginyeria del software (PES) 
Per últim, l'assignatura de PES lògicament també és útil ja que es va realitzar un 

projecte complet, seguint totes les etapes que també haurà de seguir el projecte 

de TFG, amb l'única diferencia que en aquell cas és va realitzar en grup i el TFG es 

farà de forma individual. 

 

12.3.2 Justificació de projecte d'enginyeria del software 

 

Primer de tot, es pot veure com el projecte s'adequarà a l'especialitat d'enginyeria del 

software si pensem en què consisteix el projecte. En aquest cas, es desenvoluparà una 

aplicació per a dispositius mòbils i un sistema que ens permeti integrar dades de 

diferents fonts, per emmagatzemar-les en una base de dades comuna. Per tant, es 

crearan sistemes software en que també s'hauran d'identificar tots els requisits i 

objectius de l'aplicació i dissenyar els patrons i estructures que s'hauran 

d'implementar per tal d'assolir els objectius proposats. Així doncs, això és una de les 

principals característiques de l'enginyeria del software:  Capacitat per participar en 

projectes de desenvolupament, manteniment i avaluació de serveis i sistemes 

software de natura diversa. 

Partint de les sortides professionals, els rols en els diferents projectes, en les que n'és 

capacitat una persona d'enginyeria de software, podem veure que en aquest projecte 

s'estan tocant totes les disciplines implicades. Algunes disciplines són, per exemple: 

o El cap de projecte 

En el projecte caldrà ser capaç de tenir la idea clara del total d'aquest i 

tenir la capacitat per gestionar els temps, els objectius i adequar-se al 

màxim als requisits necessaris per a assegurar que la idea acaba en una 

realitat. 

Serà la persona que tindrà la responsabilitat del planejament i l'execució 

fins al final i, per tant, un aspecte que es treballa molt en el 

desenvolupament del TFG. 
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o L'Arquitecte del software 

En l'apartat tècnic també és essencial l'arquitecte de software, un altre de 

les capacitats molt importants d'un enginyer de software. En aquest 

projecte per tant, també tindrà una gran importància la feina a fer 

relacionada amb aquest rol, ja que s'hauran de dissenyar els esquemes i 

patrons dels sistemes per tal de fer-los al màxim d'eficients, robustos o re-

usables.   

 

Un enginyer de software també ha de tenir la capacitat per assegurar que 

aquests projectes compliran criteris de qualitat reconeguts i actuals en la 

disciplina, seran desenvolupats amb rigor màxim i usant coneixement molt 

divers, i tindran cura d’aspectes socials com ara la sostenibilitat i la gestió 

òptima de recursos, i això és el que s'intentarà dur a terme durant el 

transcurs de tot el projecte. 

 

12.3.3 Justificació de les competències 

 

CES1.1: Nivell de desenvolupament: Bastant 

S'ha escollit aquest nivell ja que en aquest projecte es desenvolupa un sistema 

software complex. Es crea un sistema que integra informació de diferents fonts 

d'internet, fent les crides web corresponents, i es desenvolupa una aplicació 

per a dispositius mòbils que utilitza aquesta informació, a més de poder-la 

tractar dinàmicament. 

CES1.2: Nivell de desenvolupament: Una mica 

S'ha escollit aquest nivell perquè sempre ens hem de fixar amb les estratègies, 

estàndards o tecnologies disponibles actualment per intentar tenir les millors 

eines al nostre abast, però no n'és un punt principal d'aquest projecte. 

CES1.3: Nivell de desenvolupament: Bastant 

Un altre punt molt important durant el transcurs del projecte ha estat el de la 

gestió dels riscs que es poden presentar en el desenvolupament. S'ha escollit 

aquest nivell ja que en qualsevol procés sempre sorgiran problemes i, com no 

pot ser una excepció, en aquest projecte han sorgit diferents situacions que , 

per manca de coneixement potser, han estat difícils però s'han hagut de  saber 

sobrepassar. 

CES1.5: Nivell de desenvolupament: Una mica 

S'ha escollit aquest nivell ja que el sistema d'integració esta basat en una base 

de dades i l'aplicació també n'ha de tractar, però en aquest projecte no es 

centren els esforços en fer-ne el disseny complert o el màxim d'eficient, ja que 

no n'és un objectiu principal. 

CES1.7: Nivell de desenvolupament: En profunditat 

S'ha escollit aquest nivell ja que el disseny del software implementat és una de 

les parts més importants en el desenvolupament d'aquest projecte. 
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CES1.9: Nivell de desenvolupament: Bastant 

En aquest cas, al desenvolupar un sistema software des de zero ens cal tenir un 

suficient nivell en la gestió i govern dels sistemes software. 

CES2.1: Nivell de desenvolupament: En profunditat 

Un altre part principal del projecte és la de definir i gestionar els requisits de 

l'aplicació per a dispositius mòbils que s'ha desenvolupat. Al fer aquest punt 

correctament ens hem assegurat una part molt important en l'èxit del projecte. 

CES2.2: Nivell de desenvolupament: Una mica 

La solució a desenvolupar no és especialment critica en el relacionat amb 

temes ètics, socials, legals i econòmics, però sempre s'hauran de tenir en 

compte ja que l'aplicació serà accessible per molts usuaris multimèdia. 

CES3.1: Nivell de desenvolupament: En profunditat 

El fet de fer una aplicació per a dispositius mòbils, utilitzant serveis d'internet i 

d'estar enfocada a l'ús per part d'usuaris en els seus aparells, fan que el 

desenvolupament estigui centrat en aplicacions multimèdia. 
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