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Resum
L’empresa  Construccions  Mecàniques  Albà ja  fa  tres 
generacions  que  treballa  en  la  construcció  de  peces 
mecàniques. El procés per la creació sempre ha estat més o 
menys  el  mateix,  però  amb  el  pas  del  temps  s’ha  anat 
adaptant a les noves tecnologies per tal de fer més eficient 
el control de la fabricació de peces,  i ara compta amb un 
software gestor fet a mida. Això ha permès augmentar la 
facturació,  ja que, a part  de les 8 hores de feina de cada 
treballador, s’hi sumen les hores dedicades a cada màquina 
que  comptabilitza  el  programa,  a  la  vegada  que  calcula 
automàticament com a sencera la primera hora de feina (les 
posteriors  amb intervals  de mitja  hora).  A part  d’aquests 
aspectes,  l’organització  és  molt  millor,  ja  que  totes  les 
ordres de treball es troben emmagatzemades en el sistema, i 
si es perd algun full com passava anteriorment, és senzill 
recuperar-la.
Actualment,  l’empresa  ja  treballava  amb  un  software  de 
gestió, però ha calgut renovar-lo. 
L’objectiu d’aquest projecte és el d’adaptar el control del 
procés de fabricació a la tecnologia web que tenim al nostre 
abast, per tal d’optimitzar el programa anterior, però que a 
la vegada no difereixi massa a la forma de treball empleada 
amb l’anterior software.

1. Introducció
En aquest projecte s’ha realitzat un programa per gestionar 
tot  el  procediment  necessari  per  la  fabricació  de  peces 
mecàniques. El programa constarà de dues parts: la de taller 
i la d’administració. 
La part de  taller serà la part a la qual podran accedir els 
operaris i registrar totes les feines en les que treballen per la 
realització de la peça. L’operari indicarà al programa qui és 
i amb quina màquina comença a treballar, i quan acabi, el 
programa  calcularà  el  temps  que  ha  dedicat  a  aquella 
màquina i calcularà el cost que ha tingut aquella feina. El 
mateix  passarà  amb  els  materials:  l’operari  indicarà  la 
quantitat de material que està fent servir, i el programa en 
calcularà el cost.
Pel que fa a la part d’administració, només hi accediran els 
usuaris administradors, tot i que l’accés no està restringit als 
usuaris  operador.  En aquesta es  podrà  gestionar  tots  els 
elements inicials que es necessiten per poder començar el 
procés  de  fabricació;  és  a  dir,  els  materials,  màquines, 
clients, treballadors, etc. També podran gestionar totes les 
ordres  de  treball  amb  les  quals  s’ha  treballat,  així  com 
modificar-ne les feines que han estat necessàries per dur-les 
a terme. Un cop totes les feines ja estan correctes, també 

des d’aquest  apartat,  es  podran generar  els  albarans i  les 
factures que finalment s’entregaran al client.

2. Procés de funcionament
En  el  procés  del  funcionament  del  programa,  com  s’ha 
explicat en el punt anterior, hi intervenen dos tipus d’usuari: 
l’operador i l’administrador. 
L’accés dels usuaris és lliure; és a dir, que no es necessitarà 
posar nom d’usuari i contrasenya per accedir, però tot i així 
el programa no és públic, ja que només hi podran accedir 
els usuaris que es connectin des d’unes IP concretes. Si la 
IP no és la correcta, els apareixerà la següent pantalla:

Fig. 1. Pantalla d’accés denegat

L’inici del procés començarà quan un client faci una petició 
d’una peça. Però a abans d’això, el programa ja constarà de 
tota una sèrie de repositoris que contindran el material, els 
treballadors,  els  clients,  les  màquines  pròpies,  i  els 
treballadors. 
Per poder començar a treballar,  un cop el client ha fet la 
petició d’una peça, es necessitarà que, o bé l’administrador 
o  bé  l’operari  creïn  un  esborrany,  el  qual  després  es 
transformarà en una  ordre de treball assignada a aquest 
client. A aquesta ordre de treball els operaris li assignaran 
les hores de  feina que han dedicat a cada  màquina per la 
realització d’aquesta peça, i també la quantitat de material 
que  han  necessitat.  Una  peça  pot  necessitar  una  o  més 
feines per  ser  elaborada,  i  aquestes  feines poden  estar 
realitzades  per  un  o  més  treballadors,  en  diferents  dies 
també. Un cop la peça s’hagi acabat, l’operador finalitzarà 
la feina i aquesta quedarà associada a l’ordre de treball.
Totes  aquestes  feines podran  ser  revisades  per  l’usuari 
administrador, que podrà consultar-les i també modificar-
les si és necessari.
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Un cop totes les feines fetes són correctes, l’administrador 
ja  podrà  generar  un  albarà i,  finalment,  d’aquest  o  més 
albarans del mateix client, se’n generarà la factura.

Fig. 2. Procés de funcionament del programa

En tot aquest procés també n’intervé un que en certa manera 
és  transparent  per  l’usuari,  ja  que  funciona  de  manera 
automàtica. Es tracta de les  feines repetitives,  que és un 
procés  que  el  que  fa  és  detectar  si  una  peça  ja  s’havia 
fabricat  anteriorment.  Quan  l’administrador decideix 
modificar  un  albarà perquè  les  feines  que  han  estat 
necessàries  per  crear  la  peça  no  són  correctes,  si  el 
programa detecta que el número de plànol d’aquella ordre 
de treball  ja  s’havia fet  servir,  mostrarà  un resum de  les 
feines que  van  ser  necessàries  per  crear  aquella  peça. 
D’aquesta  manera,  l’administrador,  pot  adaptar-les  de 
manera que un mateix procés de creació d’una peça sempre 
sigui igual en feines i, per tant, en cost.
També  comptarem  amb  un  procés  independent  del 
funcionament central del programa, que és el d’importar i 
exportar dades en format CSV. Aquesta funcionalitat, en el 
cas de l’exportació, ens permet extreure un llistat de tots els 
albarans d’un client concret en unes dates determinades, i 
en  el  cas  de  la  importació  ens  permet  inserir  de  cop 
(mitjançant un llistat d’Excel) tots els materials i màquines 
que tenim emmagatzemats en el sistema.

3. Tecnologia utilitzada
Per la creació d’aquesta aplicació he escollit la tecnologia 
LAMP /  WAMP que, com indiquen les sigles,  consta de 
Linux o Windows (l’aplicació s’ha instal·lat en un servidor 
Linux,  però  per  fer  el  desenvolupament  en  una  màquina 
local  s’ha  fet  servir  Windows),  Apache,  MySQL i  PHP. 
Degut  a  que  és  la  tecnologia  amb  la  que  treballo 
majoritàriament i en conec les possibilitats, aquesta va ser 
l’opció escollida a l’hora de desenvolupar aquest projecte.
Per implantar aquesta tecnologia en la màquina local en la 
que  es  va  fer  el  desenvolupament de l’aplicació  vaig fer 
servir  l’eina  EasyPHP,  que  ens  proporciona  totes  les 
funcionalitats esmentades.

Pel que fa a la construcció de la interfície i la programació, 
a  part  del  llenguatge  PHP  per  implementar-ne  el 
funcionament,  i  MySQL  per  treballar  contra  la  base  de 
dades, he fet servir el llenguatge HTML per maquetar les 
diferents  pantalles.  A  aquest  llenguatge  també  s’hi  ha 
d’afegir el del full d’estils CSS, que complementa l’HTML 
fent  que  tot  el  que  té  a  veure  amb l’organització,  fonts, 
colors,  etc.  quedi  indicat  en  un  arxiu  a  part,  fent  que 
d’aquesta manera el codi quedi més net i més lleuger.
A part  dels llenguatges utilitzats en la maquetació,  també 
n’hi ha d’altres que s’han fet servir per recolzar el PHP, que 
són el llenguatge Javascript i  també l’Ajax. Aprofitant els 
avantatges que ens donen aquest  llenguatges,  s’han pogut 
millorar  alguns  processos  com  per  exemple  el  d’omplir 
camps d’un formulari automàticament o el de confirmar la 
introducció  correcta  de  dades.  D’aquesta  manera  és  més 
amè per l’usuari, ja que ens estalviem la càrrega de noves 
pantalles i fem així les tasques més àgils.

4. Anàlisi
Per  fer  l’anàlisi  del  projecte  he  construït  el  Model 
Conceptual  a  partir  del  qual  he  anat  relacionant  tots  els 
conceptes  que  formaran  el  programa.  A  partir  d’aquest 
diagrama m’ha estat més senzill fer-me una idea global de 
les  relacions  que  hi  havia  d’haver  entre  uns  conceptes  i 
altres i, sobretot, també ha estat una referència important a 
l’hora de crear la base de dades.

Fig. 3. Model Conceptual

Per  crear  el  Model  Conceptual,  un  aspecte  també  molt 
important  ha  estat  el  glossari,  que  conté  la  definició  de 
cadascun dels conceptes que apareixen en el model, ja que 
en el programa existeixen elements que són molt similars, 
com per exemple els termes “ordre de treball” i “feina”, que 
poden  tenir  una  definició  semblant  però  que  el 
comportament és totalment diferent en aquest cas. A l’hora 
de programar és molt important tenir clars els conceptes, ja 
que sinó fàcilment pot portar a la confusió.
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 A part del Model Conceptual, una altra part de l’anàlisi que 
m’ha estat de gran utilitat han estat els Casos d’Ús, ja que 
desglossen el projecte en petites parts, i això m’ha permès, 
apartat per apartat, saber quin comportament havia de tenir 
el  programa  en  un  punt  en  concret.  Aquesta  part  és 
fonamental  tenir-la  ben  documentada  tant  durant  el 
desenvolupament  inicial  com  en  el  manteniment  de 
l’aplicació,  per  si  s’han  d’incorporar  nous  canvis.  Molts 
cops  afegim  una  nova  funcionalitat  que  afecta  el 
funcionament anterior del programa, i amb els Casos d’Ús 
podem comprovar en cada moment quin ha de ser el seu 
comportament.

5. Disseny
Pel fer el disseny m’he centrat en  un parell d’aspectes. El 
primer són els Diagrames de Col·laboració, que formen la 
part  més  tècnica  del  disseny  i,  igual  com  el  Model 
Conceptual  o  els  Casos  d’Ús,  són  una  ajuda  a  l’hora  de 
programar cada apartat. Els Diagrames de Col·laboració ens 
mostren  les  relacions  entre  els  diferents  objectes  i  els 
missatges que s’envien entre ells. 

Fig. 4. Diagrama de Col·laboració de Generar Factura

I per altra banda,  el que també he tingut en compte és el 
format de les pantalles, les quals s’han ajustat al màxim a 
l’altre software amb el que estaven treballant fins ara. Però 
a  part  d’aquest  aspecte,  també  s’ha  procurat  millorar  la 
usabilitat  de  manera  que  les  pantalles  resultessin  el  més 
intuïtives possible. Una manera de fer-ho ha estat creant una 
vista  pels  usuaris  operadors  i  una altra  vista  per  l’usuari 
administrador,  ja  que  els  primers  tenen  accés  a  moltes 
menys funcions,  i  per  tant  no és necessari  que hi puguin 
accedir des del menú.

Fig.5. Pantalla inicial pels usuaris Operador

Els usuaris operadors només tenen accés als cinc apartats 
que es mostren en els cinc botons que hi ha a la pantalla 
inicial.

Fig.6. Pantalla inicial per l’usuari Administrador

L’usuari administrador té accés a molts més apartats, i per 
això es presenten en forma de menú desplegable. A part del 
menú té  tres  apartats  que  són  als  que  s’hi  accedeix  més 
habitualment,  i  per  això  els  podem  trobar  en  forma  de 
botons en la pantalla inicial, i  també en un submenú, des 
d’on  hi  podrem accedir  encara  que  no  ens  trobem en  la 
pantalla inicial.

6. Implementació
La implementació de l’aplicació es va fer per parts, degut a 
que l’empresa necessitava poder començar a treballar amb 
el programa com més aviat millor. 
Es va començar per  les parts més bàsiques en les que es 
podien  introduir  tots  els  materials,  màquines,  clients  i 
treballadors,  i  d’aquesta  manera  ja  es  podia  començar  a 
treballar amb les ordres de treball i les feines. Tan bon punt 
aquesta primera part va estar enllestida, es va procedir a fer 
la part de la generació d’albarans i factures. Més endavant 
es  va  donar  pas  a  tot  el  que  feia  referència  a  les  feines 
repetitives, que va ser la part més complicada, i finalment, 
ja més endavant i  a mesura que ens anàvem trobant amb 
errors  o  manca  d’algunes  funcionalitats  que  podien  ser 
pràctiques,  es  van  començar  a  millorar  algunes 
funcionalitats i  fins i tot es va afegir l’opció d’importar i 
exportar llistats en format CSV.
Una  de  les  parts  més  importants  pel  que  fa  a  la 
implementació,  és  la  base  de  dades,  la  qual  es  va  anar 
construint d’acord amb el que es va parlar en fer el primer 
anàlisi. Primerament constava només de totes les taules que 
havien  d’emmagatzemar  els  materials,  les  màquines,  els 
treballadors,  etc.  Però  posteriorment la  base de  dades  ha 
anat  creixent,   ja  sigui  perquè  ha  calgut  crear  més 
repositoris  per  altres  elements,  com  perquè  s’han  creat 
noves  relacions.  Així  doncs,  la  base  de  dades  ha  anat 
creixent  sota  demanda;  és  a  dir,  a  mesura  que  s’han 
modificat  o  afegit  funcionalitats,  s’ha anat  adaptant  a  les 
necessitats requerides.
Un aspecte que he tingut en compte des del primer moment 
és  el  d’  intentar  no  duplicar  les  dades  de  manera 
innecessària.  Això ha fet  que  molts  cops,  algunes de  les 
consultes  siguin més complicades  del  que  caldria  si,  per 
exemple, una dada s’hagués duplicat en una altra taula. De 
tota manera, vaig escollir aquesta opció per tal d’evitar que 
en fer aquest traspàs de dades entre una taula i una altra es 



4

pogués  produir  algun  error.  Fer-ho  d’aquesta  manera  ha 
complicat en certa mesura la programació, per la qual cosa 
m’ha estat de gran ajuda crear un diagrama molt semblant al 
Model Relacional, on apareixen totes les taules de la base 
de dades indicant les relacions existents entre tots els camps 
de totes les taules.
Ja  com  a  part  final  de  la  implementació,  també  vaig 
construir un sistema de còpies de seguretat d’algunes taules. 
El programa disposa d’un apartat per importar els materials 
a partir d’un fitxer en format CSV i, degut a que aquesta 
importació el que fa és substituir el contingut de les taules 
pel contingut del fitxer, vaig creure convenient fer-ne una 
còpia automàtica tan bon punt es fa aquesta importació. La 
còpia en qüestió queda emmagatzemada en format .sql en 
una carpeta que es troba al servidor,  i  ens permet que la 
taula es pugui restaurar, si arriba el cas.

7. Millores
A mesura que s’ha anat provant el programa, s’han trobat 
una sèrie d’aspectes que s’han hagut de resoldre, millorar, o 
fins i tot afegir al programa, ja que en el funcionament del 
dia  a  dia  s’han  adonat  que  els  podria  ser  útil.  Aquests 
canvis, tot i que no han esdevingut en una nova versió degut 
a que la primera encara es troba en manteniment, podríem 
considerar que formen part d’una versió millorada.
A  continuació  s’enumeren  quines  han  estat  aquestes 
modificacions:

• Feines repetitives: les “feines repetitives” li donen a 
l’administrador informació sobre una “ordre de treball” que 
ja  s’havia  fabricat  anteriorment,  i  d’aquesta  manera 
s’assegura que el cost  és el més semblant possible.  Calia 
una manera de gestionar aquestes feines i,  després de fer 
diverses proves que no acabaven de satisfer el funcionament 
esperat, es va decidir crear un gestor de “feines repetitives” 
que, tot i que en un primer moment no estava contemplat, es 
va pensar que seria la millor manera de tenir el control total. 
En un primer moment s’havia pensat de fer que quan una 
“ordre de treball” fos nova passés a ser automàticament una 
“feina  repetitiva”,  però  aquesta  solució  s’acabava 
complicant i sent confusa.

•  Llistat de treballadors per feina: es va afegir un nou 
llistat  que  permet  veure  quines  feines  ha  realitzat  cada 
treballador en un període de dates concret. Aquest canvi va 
fer  necessari  el  redisseny d’algunes  taules  de  la  base  de 
dades, ja que era una funció que no estava pensada en un 
primer moment i en el disseny inicial faltaven algunes dades 
per poder dur a terme aquesta funció.

• Introducció de materials:  per agilitzar la introducció 
dels materials, es va eliminar el camp “preu venda” fent que 
aquest  es  calculés  automàticament  a  partir  del  “preu  de 
compra” i el “benefici”. D’aquesta manera l’administrador 
no ha de fer el càlcul i llavors introduir-lo en el formulari, 
sinó que el càlcul el fa el mateix programa. 

• Filtres: degut  al  volum  de  dades,  es  van  haver 
d’implementar  alguns  filtres  per  facilitar  la  cerca  dels 
elements  en  el  llistat.  Aquests  formularis  de  filtre  s’han 
afegit  als  apartats  d’  ”ordres  de  treball”,  “albarans”  i 
“factures”,  i  cadascun d’ells  compta  amb els  camps  més 
adequats per cada cerca.

• Impressió: el  mètode  escollit  per  fer  la  impressió 
d’ordres de treball, albarans i factures no ens resolia alguns 
aspectes de la impressió de les factures quan ocupaven més 
d’una  pàgina.  És  per  això  que  es  va  decidir  generar  un 
document en PDF per després poder-lo imprimir.

• Modificacions en les ordres de treball: es va decidir 
afegir el camp “persona de facturació”,  ja que molts cops 
aquesta  persona  no  és  la  mateixa  que  la  “persona  de 
contacte”.

Un altre canvi que es va fer en aquest apartat  de les 
“ordres de treball” va ser el de restringir la generació 
d’albarans: si l’ordre de treball no existia o aquesta ja 
tenia un albarà creat, que no ens aparegués el botó de 
generar-ne l’albarà.

• Canvis en l’apartat  Modificar albarans: la  decisió 
inicial va ser que per modificar un albarà s’esborrés la feina 
a modificar i llavors es creés de nou posant-ne els valors 
correctes;  però  finalment,  perquè  fos  més  pràctic  per 
l’usuari, es va fer que aquesta feina es pogués editar, sense 
necessitat d’esborrar-la i tornar-la a crear.

• Factor client: degut a que en un futur es preveu fer 
preus  especials  a  alguns  clients,  es  va  haver  d’afegir  el 
camp “factor” a la fitxa de client, que va provocar algunes 
modificacions  en  l’estructura  de  la  base  de  dades  i  el 
funcionament  de  la  generació  d’albarans,  ja  que  des 
d’aquell moment calia tenir en compte el factor assignat al 
client abans de calcular l’import total de les seves factures.

8. Conclusions
El  desenvolupament  d’aquesta  aplicació  ha  estat  una 
experiència del  tot positiva,  tant pel  que fa al mètode de 
treball seguit, en el qual he vist que he pogut aplicar gran 
part de la matèria explicada en algunes de les assignatures 
de la carrera, com pel fet de veure que des del moment en 
que  es  va implementar  la  part  més bàsica  del  programa, 
l’empresa  hi  ha  pogut  començar  a  treballar 
satisfactòriament.
Durant  tot  el  desenvolupament  i  també  ara  en  el 
funcionament  del  programa,  s’han  anat  trobant  una  sèrie 
d’errors, ja sigui de programació, de maquetació, i fins i tot 
de  concepte;  però  en  general  han  estat  reparats  d’una 
manera bastant ràpida i que no ha suposat grans canvis en 
l’estructura inicial del programa.
A part d’aquests errors, també ha hagut alguns apartats en 
els que algunes parts s’han hagut de refer, ja sigui per un 
funcionament  que  no  acabava  de  satisfer  les  necessitats, 
com  perquè  s’han  afegit  noves  funcionalitats  que  en  un 
primer instant no es van contemplar.
Tot  i  així,  actualment  s’ha  arribat  a  un  punt  en  que  el 
programa és estable i l’empresa pot treballar-hi en el seu dia 
a dia sense més problemes que alguns puntuals. 
En aquests moments l’aplicació encara es troba en fase de 
manteniment, i a mesura que es van introduint noves dades 
ens podem anar arribant alguns errors no tinguts en compte 
en l’anàlisi inicial, pel que es van modificant a mesura que 
ens hi anem trobant.
A partir d’aquí, l’aplicació està oberta a fer-hi nous canvis, 
com per exemple el de crear un gestor perquè l’usuari final 
pugui decidir des de quines IP es pot accedir al programa, 
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però  en  aquests  moments  cobreix  totes  les  funcionalitats 
que l’empresa necessita per la producció.
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