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Resum 

L’objecte del present document és crear una aplicació per millorar la gestió diària 

d'una petita empresa de lampisteria, tal què faciliti la tasca d’apuntar tot el material per les 

instal·lacions, permetent agregar-ne de nou i fer les modificacions necessàries. També 

pretén simplificar i incrementar la velocitat en la tasca de realització de factures i 

pressupostos, tant durant la realització de la instal·lació com un vegada finalitzada. 

Finalment, s’avaluarà econòmicament el resultat previst de la implantació del projecte.  

Per crear aquesta aplicació es treballarà sobre el programa informàtic Microsoft 

Access, amb el qual es gestionen internament els diferents conjunts d’informació oferint 

alhora un bon aspecte extern i facilitat d’utilització. Tot el procés de desenvolupament de les 

diferents parts de l’aplicació com són les taules que contenen la informació, les eines per a 

la introducció de dades en les taules així com la creació d’informes, s’explica detalladament 

en la memòria del projecte.  

Els principals resultats esperats de la implantació de l’aplicació són:  

• Disminució del temps dedicat per anotar el material a agafar, degut bàsicament a la 

utilització de mitjans per facilitar la cerca en els conjunts d’informació. 

• Disminució del nombre d’errors per l’eliminació de llistes en suport paper, per la 

introducció d’elements amb aquest fi i per la realització dels càlculs amb l’ordinador. 

• Millora de la percepció de l’empresa per part del client, ja què presentar una factura 

ben presentada i estructurada  pot transmetre una major confiança en l’empresa. 

• Possibilitat d’incrementar l’emissió de factures i disminució del temps dedicat a fer-

les. Això és possible per la disminució de passos i per haver informatitzat el procés. 

A banda, aquests resultats tenen una incidència notable en: 

� Incrementar la rendibilitat econòmica per increment en la velocitat de rotació 

d’actius. 

� Disminució del fons de maniobra necessari com a resultat d’haver escurçat el 

temps des de que es paga el material al proveïdor fins que es cobra del client. 

Quant a les conclusions principals, cal destacar que estimativament s’han 

aconseguit els principals resultats esperats. Econòmicament s’ha obtingut importants 

beneficis, reduint gairebé un 29% el període de pagaments i s’ha possibilitant un capital 

circulant mínim negatiu. En altres àmbits, especialment s’han obtinguts millores el procés 

de funcionament diari i el de facturació, fent-los més eficients des del punt de vista d’evitar 

d’errors, de la reducció de temps i d’eliminació de tasques innecessàries.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’origen d’aquest projecte és degut al coneixement i implicació per part de l’autor del 

projecte en l’empresa a la qual vol implantar-se. Aquest coneixement, tant del procés 

productiu com del procés de gestió de l’empresa, havia permès prendre consciència de la 

possibilitat de millorar la manera com es gestionava l’empresa. Sobretot es preveien 

millores en el procés de facturació, ja que mostraven de manera genèrica: 

• Un punt de partida per millorar la situació econòmica de la empresa i disminuir 

costos en la seva activitat productiva, especialment quant a la disminució de la 

inversió en actius necessària per mantenir la seva activitat. 

• Possibilitat d’iniciar un camí que palatinament podria millorar altres processos en 

l’empresa. Millores fonamentades en la millora del procés de facturació. 

1.2. Motivació 

La ràpida evolució en les últimes dècades de tots els sistemes informatitzats va 

obligar primerament a les grans empreses a fer un salt qualitatiu i apostar per a la utilització 

d’aquests sistemes com a elements interns i indivisibles del seu procés de funcionament. 

 Mes endavant van ser les empreses mitjanes les que es van veure forçades 

implantar aquests sistemes per poder competir més eficaçment en els mercats en evolució, 

i d’aquesta manera, sobreviure. 

Finalment, les petites empreses també s’han vist obligades a millorar la seva 

eficiència i a disminuir els seus costos en alguns àmbits de l’empresa mitjançant la 

utilització d’aquests sistemes. No obstant això, encara hi ha treball a fer en aquest sentit, ja 

que per les empreses més petites encara resulta difícil fer el primer pas que trenqui amb la 

manera de funcionament anterior. 

Amb aquesta introducció es pretén mostrar que la motivació de la creació d’aquest 

projecte respon a la voluntat d’iniciar aquest canvi en una empresa petita, de manera que 

puguin assentar-se unes bases que mostrin millores significatives i resultats plausibles. 

D’aquest manera, s’enrolarà l’empresa a seguir aquest camí per millorar contínuament els 

seus processos i procediment i competir més eficaçment. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Els principals objectius perseguits amb implantació de l’aplicació s’exposen a 

continuació de manera esquemàtica i seran desenvolupats en capítols successius: 

• Procés d’anotació del material utilitzat: Es pretén introduir les dades en una base de 

dades de manera que s’hi pugui treballar havent-les introduït una vegada. També es 

vol accelerar la introducció de dades minimitzant la possibilitat d’equivocació. 

• Procés de facturació: En aquest procés és on les millores han de ser més notòries, 

ja què s’haurà de facturar directament un cop introduïdes les dades, permetent fer-

ho amb la freqüència desitjada i sense haver de fer cap càlcul manualment..  

• Imatge de l’empresa percebuda pel client: La millora en la presentació de les 

factures amb un alt grau de detall dels treballa realitzats junt amb altres dades del 

client i de l’empresa, redundarà positivament en la percepció que en tindrà el client. 

• La situació econòmica: Amb l’emissió de factures més freqüentment es cobrarà 

abans reduint el període de maduració, incrementant la circulació de capital i reduint 

la inversió en actius necessària. 

2.2. Abast del projecte 

Es parteix d’una empresa que des de la seva creació ha estat realitzant tot el procés 

de facturació de manera molt manual. A partir d’aquesta situació, l’abast d’aquest projecte 

és millorar la gestió diària d’aquesta empresa en aquests procediments que fins ara 

s’efectuaven manualment, de manera que es pugui formar una estructura per fomentar el 

treball informatitzat, permetent resoldre els principals problemes detectats anteriorment. 

Alhora, una vegada implantada l’aplicació es podran descobrir ineficiències en altres 

procediments de treball de l’empresa que podran ser millorades. 

El desconeixement de treball en un entorn interactiu amb l’ordenador per part de 

l’empresa és un del motius que desaconsellen incrementar el grau de complexitat i relació 

entre possibles noves versions de l’aplicació. No obstant això, amb la implantació d’aquest 

projecte s’assentaran les bases per un possible treball futur en aquest sentit, què podria 

derivar d’un increment del tamany de l’empresa, requerint adaptacions en l’aplicació en 

diferents camps. Aquests possibles camps d’aplicació futura estan exclosos de l’abast del 

present document. 
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3. Descripció general de l’empresa 

3.1. Ubicació 

La empresa està ubicada al carrer del sol Nº 10 de la població d’Ordal, que pertany 

al municipi de Subirats, situat dins la província de Barcelona.  

La població està comunicada per la carretera N-340 que passa pel mig del poble, i 

el comunica en un sentit directament amb la capital de la província Barcelona (35 km) i en 

l’altre amb la capital de la comarca Vilafranca del Penedès (14 km). 

És un poble amb aproximadament 600 habitants, i els nuclis de població més 

properes són el Lledoner i el Pago, a 3 i 4 km respectivament.  

3.2. Tipus d’empresa 

L’empresa va ser creada l’any 1984 i està constituïda com a empresa individual, i 

per tant la raó social de l’empresa correspon al nom de la persona física que n’és titular: 

Esteban Casas Raventós. 

Es tracta d’una empresa que es dedica a la realització i manteniment d’instal·lacions 

elèctriques, d’aigua i calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Exceptuant la part 

corresponent al muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques, per al 

desenvolupament de totes les altres activitats n’hi ha prou amb la possessió, per part de 

l’empresa, del carnet  acreditatiu corresponent i la inscripció al Registre d’Establiments 

Industrials de Catalunya (REIC) .  

Per tal d’obtenir el carnet d’instal·lador autoritzat en baixa tensió, les exigències són 

diferents. D’acord amb la tercera Instrucció Tècnica Complementaria del Ministeri 

d’Indústria i Energia corresponent a Baixa Tensió (ITC MIE-BT 003)[1], l’empresa pot ser 

una empresa unipersonal, sempre que el titular tingui el Certificat de Qualificació individual 

i, posteriorment hagi obtingut el Certificat d’Instal·lador Autoritzat en Baixa tensió. 

En una empresa d’aquestes característiques, per l’obtenció del Certificat 

d’Instal·lador Autoritzat en Baixa tensió, d’acord amb el capítol 5.1 de la ITC MIE-BT 003, 

es requereix complir els requisits següents: 

• Comptar amb els mitjans tècnics o humans corresponents a la categoria d’empresa 

instal·ladora. 
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• Tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs que es 

poden derivar de les actuacions, mitjançant una pòlissa per una quantitat mínima de 

600.000€. 

• Estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats econòmiques. 

• Constar en el cens d’obligacions tributàries. 

• Estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. 

Complerts els requisits anteriors, es podrà dur a terme l’activitat econòmica una 

vegada s’hagi donat d’alta en el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) i 

disposa del Certificat d’Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió.  

Una vagada complerts aquests requeriments, per poder actuar legalment en l’àmbit 

del reglament de baixa tensió, s’ha d’inscriure al Registre d’Empreses Instal·ladores 

d’Electricitat (REIE), justificant que disposa dels mitjans materials necessaris d’acord amb 

la categoria corresponent. Els mínims materials necessaris són: 

• Local major de 25 m2. 

• Teluròmetre. 

• Mesurador d’aïllament (segons ITC MIE-BT 019 [2]). 

• Multímetre per a tensió alterna i continua fins a 500V, per a intensitat alterna i 

continua fins a 20A i per a resistència. 

• Mesurador de corrents de fuga, amb resolució superior o igual a 1 mA. 

• Analitzador - registrador de potencia i energia per a corrent altern trifàsic (mesura de 

la potència activa, tensió alterna, intensitat alterna i factor de potencia). 

• Equip verificador de la continuïtat dels conductors. 

• Mesurador d’impedància de bucle, amb sistema de medició independent o amb 

compensació del valor, de la resistència dels cables de prova i amb una resolució 

millor o igual a 0.1 Ω. 

• Luxòmetre amb rang de mesura adequat per a enllumenat d’emergència. 

• Eines comunes i equip auxiliar. 

3.3. Competències 

Tal i com s’ha especificat en l’apartat anterior detallant els equips necessaris de la 

categoria d’empresa instal·ladora bàsica, l’empresa Esteban Casas Raventós, correspon a 
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una empresa instal·ladora d’instal·lacions en Baixa Tensió de la categoria bàsica. I com a 

tal, els instal·ladors i empreses instal·ladores d’aquesta categoria poden realitzar, mantenir i 

reparar les instal·lacions elèctriques de baixa tensió a edificis, indústries, infrastructures i en 

general totes les que es detallen en el reglament Electrotècnic de Baixa tensió excepte les 

següents; que estan destinades a ser realitzades, mantingudes i arreglades per 

instal·lacions amb categoria especialista: 

• Sistemes d’automatització. 

• Gestió tècnica de l’energia. 

• Seguretat d’edificis (sistemes d’alarma i detecció d’incendis). 

• Sistemes de control distribuït. 

• Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades. 

• Control de processos. 

• Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia. 

• Locals amb risc d’incendi o explosió. 

• Sales d’operacions i sales d’intervenció. 

• Làmpades de descarrega en alta tensió, rètols lluminosos o similars. 

• Instal·lacions generadores de baixa tensió. 

Deixant de banda les competències en matèria d’electricitat, l’empresa també 

disposa dels carnets d’instal·lador d’aigua, d’instal·lador – mantenidor de calefacció i aigua 

calenta sanitària així com d’instal·lador – mantenidor de climatització. 

Vist l’anterior, queden definides les competències de l’empresa Esteban Casas 

Raventós en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques, d’aigua, calefacció i aigua calenta 

sanitària així com climatització. 

3.4. Activitat 

L’activitat de l’empresa Esteve Casas Raventós es desenvolupa bàsicament en el 

poble en què està situada, Ordal, però també en algunes poblacions circumdants. És una 

activitat que es troba dins del sector de la construcció, i per tant, el producte que 

proporciona als clients és la realització, reparació i manteniment d’instal·lacions d’acord 

amb les competències atorgades pels carnets d’instal·lador del titular de l’empresa. Per 

tant, en l’activitat habitual que du a terme l’empresa, es poden distingir els següents tipus 

d’instal·lacions: 
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Instal·lacions d’obra nova: Són les obres a les quals, al llarg de l’any, es dedica un 

major nombre d’hores de treball en la seva realització. Aquest tipus d’instal·lacions 

acostumen a tenir una durada superior a un any i es construeixen de nou totes les parts de 

l’habitatge o local. A grans trets es poden agrupar en: Instal·lació de la part elèctrica, 

instal·lació d’aigua i aigua calenta sanitària i instal·lació de calefacció central. 

Reparacions d’instal·lacions existents: Són les feines que ocupen la segona posició 

en la generació de volum de treball per l’empresa. Tenen gran variabilitat en la duració de la 

seva execució, ja que pot tractar-se des de la substitució o reparació d’un tub d’aigua que 

s’ha deteriorat, al canvi de tot un bany, o de part d’una instal·lació elèctrica, ... 

Manteniment d’instal·lacions existents: Serien els treballs que menys volum de 

treball generen, entre altres coses perquè la majoria d’aparells i instal·lacions que es 

construeixen no ho requereixen. Malgrat aquest fet, en alguns locals o instal·lacions, 

d’acord amb la reglamentació vigent s’ha de fer una revisió general de manteniment amb la 

intenció incrementant la vida útil de les instal·lacions i assegurar el correcte funcionament. 

3.4.1. Procés de funcionament diari 

Aquest procés té per objectiu deixar constància de les entrades i sortides de 

material cap a les instal·lacions, així com de les hores treballades. Abans de la implantació 

del projecte, aquest procés es feia de la següent manera: 

El dia anterior a la tarda o al matí a les 7:50 s’anava al magatzem en una llibreta i 

s’apuntava el nom del client, i la data en que es realitzava la feina. Seguidament, s’agafava 

el material necessari per la instal·lació i a mesura que s’agafava el material i s’ordenava en 

caixes, també es comptabilitzava apuntant a la llibreta la quantitat i una descripció d’aquest 

material. 

En aquest procés, no s’utilitzaven llistes de material per apuntar les descripcions, 

sinó que s’apuntava una descripció de memòria per evitar errors en la identificació del tipus 

de material. Davant casos en que la descripció no es recordés o no fos coneguda, 

s’apuntava una descripció indicant la funció, la marca o altres detalls per evitar la possibilitat 

d’errors a l’hora de facturar el material. 

Tot aquest procés s’anava repetint omplint el fulls correlativa i cronològicament en la 

llibreta, a mesura que es realitzaven les tasques en les instal·lacions per cada client. 

D’aquesta manera, si s’anava diversos dies a treballar per un mateix client, apareixen tots 

els dies en la llibreta correlativament, mentre que si es canviava de client, apareixia seguint 

l’ordre en què s’havia anat a treballar per cada client. 



Desenvolupament d’una aplicació per facilitar la gestió diària d’una petita empresa de lampisteria     Pàg. 15 

 

Una vegada s’havia acabat la instal·lació o una part d’aquesta amb característiques 

de material comunes, aleshores es procedia a fer l’abonament de material sobrant per 

poder tenir detallat només el material utilitzat i poder-lo detallar posteriorment en la factura.  

3.4.2. Procés de compra 

Abans de descriure detalladament el procés de compra d’acord amb els principis 

detallats, resulta interessant explicar que la quantitat i el tipus de material existent en el 

magatzem està directament vinculat amb el valor econòmic, la freqüència i quantitats 

requerides en les obres que es habitualment es realitzen.  

En el procés de compra de material sempre s’intenta actuar d’acord a tres principis:  

• Disposar del material adequat en el moment que s’hagi d’anar a realitzar alguna 

instal·lació.  

• Disposar d’uns estocs mínims d’una gran gamma de materials i eines d’ús habitual.  

• Intentar supeditar les compres importants als períodes des facturació dels 

subministradors, a efectes d’incrementar el diferencial de temps entre el moment de 

disposar del material i el moment d’haver de pagar-lo. 

Exceptuant aquells casos en què és una emergència, quan s’ha d’anar a realitzar 

una feina generalment es coneix amb alguns dies o setmanes d’antelació. Per aquest 

motiu, es pot demanar als subministradors que portin el material el dia convenient per 

poder disposar-ne sense emmagatzemar-lo molts dies.  

Generalment, des del moment en què es fa una comanda de material hi ha certa 

variabilitat en el temps que tarda a arribar. Aquesta variabilitat depèn bàsicament de les 

exigències de l’empresa vers als subministradors, ja que si se’ls reclama un material a 

primera hora del matí amb molta urgència, poden subministrar-lo al migdia. En aquest 

sentit, l’empresa es troba en una bona ubicació, perquè gairebé diàriament alguns 

subministradors passen pel poble per subministrar o recollir material a una gran empresa 

del poble, i aprofiten el viatge per dur el material requerit. 

Cal tenir en compte que davant de necessitats imminents, sempre existeix la 

possibilitat d’anar a buscar el material a Vilafranca del Penedès, que és la població on hi ha 

els punts de venda de tots els proveïdors. Aquesta opció malgrat no es fa freqüentment, és 

un recurs utilitzat perquè només s’han de recórrer 14 km en cotxe. A més, al estar els 

proveïdors agrupats i situats a les afores de la vila i amb sortida directe des de la carretera 

N-340, amb un quart d’hora s’està al polígon industrial on estan situats la majoria de 

proveïdors. 
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Una altre alternativa utilitzada en l’aprovisionament de material, és anar a buscar 

material dissabte al matí. El tipus de material que s’agafa en aquests casos acostuma a ser 

material poc voluminós, que durant la setmana s’ha detectat que era necessari 

incrementar-ne els nivell d’estocs perquè se n’ha consumit, o simplement perquè es 

necessitarà aviat. 

D’acord amb el tercer principi enunciat a l’inici del capítol, s’ha de tenir en compte 

com funciona el procés de facturació dels proveïdors. La Taula 3.1 mostra les principals 

dades d’interès d’aquest procés. 

 

 

 

 

Finalment, sempre que els marges de temps ho permetin s’intenta comprar els 

materials de major cost durant els primers dies del més o de la quinzena, ja que d’aquest 

manera, s’obté un major marge de temps en els pagaments. 

Taula 3.1 Característiques d’emissió de factures i terminis de pagament dels proveïdors. 

PROVEÏDORS

TERMINI DE
 PAGAMENT

DIES D'EMISSIÓ DE 
FACTURES

      SUMAPE 90 15 i 30
      SIA BIOSCA 90 15 i 30
      CODIME 60 15 i 30
      HIDRO TARRACO 90 30
      TAINCO 90 15 i 30
      ABC 90 15 i 30
      FLUID STOCKS 90 15 i 30
      CARLES BENACH 60 15 i 30



Desenvolupament d’una aplicació per facilitar la gestió diària d’una petita empresa de lampisteria     Pàg. 17 

 

4. Descripció econòmica de l’empresa 

4.1. Procés de facturació 

Per procés de facturació s’entén la recollida de dades de material i quantitats, 

d’hores i dies treballats, així com les dades del client per formalitzar la factura. 

Si es pot les factures es fan al finalitzar una instal·lació completament, exceptuant 

les instal·lacions més grans en que des de l’inici fins al final poden passar varis anys i 

habitualment es fan quant s’ha finalitzat alguna part que impliqui feines semblants. Per 

exemple, mentre la facturació d’una instal·lació i legalització dels comptadors d’obres es fa 

ràpidament (perquè una vegada poden treballar els paletes no s’hi ha d’anar durant un bon 

període de temps), quant es realitzen les instal·lacions interiors, com que es treballa 

contínuament, les factures poden tardar bastant de temps en ser emeses.  

Un altre dels motius que allarguen el temps d’emissió de factures, és la realització 

d’abonaments, perquè aquests es fan sempre al finalitzar les feines què requereixen el 

mateix tipus de materials. 

Per fer les factures s’agafa la llibreta on s’apunta tot el material utilitzat en les 

instal·lacions i es van passant a net les descripcions i quantitats de material de la llibreta en 

fulls de factura. Si alhora de passar les descripcions de material n’hi ha alguna que no està 

prou detallada en la llibreta es busca en una llista de material per millorar-la. En cas de 

tractar-se d’un element nou, per escriure’n la descripció identificava es pot buscar la 

descripció pròpia del fabricant, del distribuïdor o inventar-la per tal de recordar-la amb més 

facilita o perquè el client pugui identificar-la millor. 

Una vegada s’han apuntat totes les descripcions i quantitats així com també les 

dades del client, aleshores es van posant tots els preus unitaris corresponents a cada 

descripció de material, cercant-los en una llista de material més o menys ordenada a partir 

d’una fulla de càlcul de Microsoft Excel. 

Finalment, quant s’han introduït tots els preus, el següent pas és calcular el 

producte de la quantitat pel seu preu unitari per cada material que es va agafar per fer la 

instal·lació. El resultat s’apunta a la part corresponent de la factura i una vegada calculats 

tots aquests valors es sumen, donant com a resultat la base imposable. Aplicant l’impost 

corresponent a la base imposable dona el total de la factura que ja pot lliurar-se al client. 
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4.2. Gestió d’estocs 

Hi ha bàsicament dos motius que fan necessària la possessió d’una determinada 

quantitat d’estoc de diferents materials per tal de poder dur a terme l’activitat diària sense 

problemes:  

• Abast de l’activitat de l’empresa en diferents àrees: Electricitat, aigua i climatització. 

• Naturalesa de servei de la seva activitat 

Aquests dos motius, provoquen que el material que està en estoc tingui en mitjana, 

una circulació baixa i perduri molt de temps en el magatzem. Un material emmagatzemat, 

porta associat intrínsecament un cost. S’ha de considerar que aquest cost és bastant 

constant a llarg termini, ja que a mesura que es va consumint un material es va tornant a 

comprar. 

A diferència del consum de material que habitualment està en estoc, el consum més 

a curt termini no és gens constant al llarg del temps, i per això no té massa sentit intentar 

tenir un control de l’estoc que hi ha en el magatzem per la poca regularitat del consum de 

material en diferents obres. En aquest sentit, el que es fa es intentar tenir el mínim material 

necessari per no tenir ruptures amb els elements més importants. 

Un altre fet que dificulta fer un control d’estocs, es la gran quantitat de petit material 

que resulta difícil de comptabilitzar, com per exemple material de subjecció, o petit material 

hidràulic o elèctric, així com cables.  

Concloent, el millor control d’estocs què es creu que es pot fer és: 

• Tenir una bona previsió de les feines a realitzar. 

• Considerar els terminis dels proveïdors a l’hora de demanar el material. 

Tenint en compte la dimensió de l’empresa, resulta comprensible que aquesta tasca 

de previsió i control és factible. Per tant, mentre la dimensió ho permeti s’optarà per 

mantenir petits els estocs i les quantitats de materials més grans, així com els més 

valuosos, es compraran d’acord amb les necessitats i els terminis de servei dels proveïdors.  

4.3. Evolució econòmica de l’empresa  

En l’annex A, es mostren les principals dades de l’evolució econòmica de l’empresa 

dels últims dos anys. Per veure-ho globalment, en la Taula 4.1, es repeteix el resum anual 
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del període 2003 i 2004 en forma de comte de pèrdues i guanys. Cal destacar, que el 

període 2002, va ser un període amb circumstancies excepcionals, i que les seves dades 

distorsionarien els valors mitjos, per aquest motiu s’ha desestimat la introducció de més 

períodes. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Període de maduració 

Per a la realització dels càlculs del període de maduració s’han dividit les 

instal·lacions  en tres grups en funció del seu cost. El motiu d’aquesta divisió respon a la 

voluntat d’obtenir uns resultats coherents amb la realitat de l’empresa. A tal efecte és 

necessari tenir en compte les diferents característiques en funció de la mida de la 

instal·lació a construir 

L’agrupació d’instal·lacions en funció del seu cost pretén considerar les variacions 

que es produeixen en els percentatges de materials comprats o en estoc empleats en les 

obres així com el percentatge de mà d’obra en funció de la magnitud de la instal·lació a 

construir. Per l’experiència acumulada del titular de l’empresa es creu que aquesta 

agrupació d’instal·lacions proposada, permet aproximar-se amb un alt grau de detall a les 

característiques reals de l’empresa. 

En l’annex A, es mostra més detalladament els criteris que s’han seguit per prendre 

totes aquestes decisions així com l’estudi exhaustiu per la determinació del període de 

maduració de l’empresa Esteban Casas Raventós. A mode de resum, la Taula 4.2 mostra 

que el període de maduració és de 89,84 dies així com altres valors que han intervingut en 

el càlcul i que tenen rellevància. 

Taula 4.1 Resum anual del període 2003, 2004 i mitjana d’ambdós. 

2003 2004

MITAJANA
2003-2004

87166,28 87404,14 87285,21
87166,28 87404,14 87285,21

49865,50 47269,16 48567,33
49865,50 47269,16 48567,33

495,02 753,01 624,02

178,50 295,70 237,10
900,57 969,60 935,09

599,77 788,31 694,04
2997,52 393,72 1695,62

1565,13 1505,49 1535,31
3969,94 3722,85 3846,40

785,66 1240,95 1013,31
11492,11 9669,63 10580,87

25808,67 30465,35 28137,01

(-) ALTRES DESPESES

(=) DIFERÈNCIA

    Seguretat Social

    Cotització Autònoms

    Honoraris professionals (Gremi)
    Gestoria assessoria

    Ingressos ordinaris de l'activitat

    Reparacions i conservació

    Altres despeses deduïbles

    Altres serveis exteriors
    Dotacions per amortitzacions

(+) INGRESOS ORDINARIS DE L'ACTIVITAT

(-) CONSUM D'EXPLOTACIÓ
    Despeses ordinaries de l'activitat
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En aquesta Taula 4.2, es pot veure la contribució dels diferennts subperíodes: El 

subperíode d’aprovisionaments i emmagatzenament P1, el subperíode de producció P2, el 

subperíode de venda P3 i el subperíode de cobraments P4. La suma de tots aquests dóna 

com a resultat el període de maduració PM. 

 

4.5. Període de pagaments 

En  l’annex A, s’ha fet un estudi per la determinació del període de pagament dels 

materials per part de l’empresa als proveïdors, donant com a resultat que aquest període és 

de 93.31 dies. 

També en aquest annex, s’ha calculat el període de pagaments per als altres costos 

de l’empresa resultat ser un període de 13,20 dies. Per altres costos s’entenen aquells que 

no són material per les instal·lacions, com assegurances, pertinència a gremis, 

assessories,... 

Si es té en compte que als materials els corresponen l’assignació del 82,11% dels 

costos i als altres costos el 17,89% restant, aleshores, el període de pagaments mig de 

l’empresa es de 78,97 dies. 

4.6. Fons de maniobra o capital circulant mínim 

El fons de maniobra o capital circulant mínim és el resultat de calcular la diferència 

de les immobilitzacions positives o inversions menys les immobilitzacions negatives o 

crèdits. 

Aquest concepte està molt relacionat amb el període de maduració i de pagaments 

de l’empresa. Si es considera que el període de pagaments és difícilment modificable 

(perquè hi ha unes condicions fixades amb el proveïdors, empreses asseguradores, etc.), 

aleshores per millorar el fons de maniobra o capital circulant mínim s’haurà de fer a partir 

de la modificació del període de maduració. 

En l’annex A s’ha calculat aquest capital circulant mínim entès com la mínima 

quantitat de diners que necessita tenir en forma de capital líquid l’empresa, per fer front als 

pagaments a curt termini amb solvència. Aquest valor ha resultat de 2341,15€. 

Taula 4.2 Resum general dels resultats del càlcul del període de maduració. 

Cost Instal·lació P1i [dies] P2i [dies] P3i [dies] P4i [dies] PM i [dies]
0 ÷ ÷ ÷ ÷ 300 20,61 2 14 5 41,61

300 ÷ ÷ ÷ ÷ 1500 16,32 15 21 12 64,32
>1500 12,24 30 28 25 95,24

PROMITJAT 12,98 27,33 26,74 22,76 89,84
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5. Avaluació de millores a obtenir  

Seguidament es detallaran aquells aspectes que amb la implantació de l’aplicació 

que es pretén construir, es vol obtenir una millora respecte la situació anterior. Per tant, en 

aquest punt, ja es començarà a definir l’abast que a priori hauria de tenir l’aplicació. 

5.1. El procés d’anotació del material utilitzat 

Per procés d’anotació del material utilitzat s’entén el fet de deixar constància de tot 

el material que s’ha agafat o que s’ha retornat en el procés de construcció d’una instal·lació 

així com les hores, dades referents al client i dia en que s’ha realitzat. 

Una vegada han estat definides les competències de l’empresa i s’ha estudiat amb 

deteniment el tipus de feines què aquesta realitza, es pot concloure que la major part de 

volum de treball correspon a la realització d’instal·lacions en habitatges unifamiliars. Malgrat 

que en cada una d’aquestes obres a construir hi ha multitud d’elements diferents, sobretot 

des del punt de vista de quantitats de materials, també hi ha una sèrie de parts en els 

habitatges unifamiliars que presenten unes característiques homologues.  

Si es té en consideració aquest fet es pot fer una separació clara en dos grups a 

l’hora d’avaluar les millores que s’hauran d’obtenir en l’anotació del material una vegada 

s’hagi estabilitzat el funcionament de l’aplicació: 

5.1.1. Anotació de tot tipus de material 

Tenint en compte el procés diari de funcionament que s’ha descrit anteriorment, 

resulta difícil obtenir millores en la rapidesa d’apuntar les dades que s’ha explicat. Entre 

altres coses, perquè l’aplicació que es vol construir intentarà que aquest procés es 

mantingui de manera molt semblant però utilitzant l’aplicació.  

L’objectiu és que amb l’aprenentatge es disminueixi el temps d’introducció de les 

dades, sobretot en els següents casos: 

• Quan no es recordi exactament la descripció, amb la base de dades es podrà trobar 

de manera exacte i ràpida. 

• Quan s’estiguin introduint elements de la mateixa família de productes serà molt fàcil 

localitzar els elements de material quant s’estiguin introduint productes de la mateixa 

família. 
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També es pretén disminuir molt el temps a l’hora de fer abonaments. Aquesta 

millora serà a base d’evitar que s’hagin de buscar les pàgines de la llibreta on es van 

apuntar els materials, tal com es venia fent.  

5.1.2. Anotació de material per instal·lacions estàndard 

L’existència en les cases unifamiliars de parts d’instal·lacions amb característiques i 

materials semblants, què per comoditat s’anomenaran estàndard, obre la possibilitat de la 

creació d’alguna eina ràpida per a la introducció de les dades de material en aquests casos.  

Una eina d’aquest estil, com podria ser la utilització de plantilles preestablertes amb 

les dades introduïdes prèviament, suposaria un gran estalvi de temps en la introducció de 

dades d’aquestes instal·lacions, ja que tant sols s’haurien d’introduir les quantitats i evitant-

se la introducció de cada tipus de material. 

A més, a l’hora que permet introduir dades per facturar aquestes d’instal·lacions 

estàndard, també podria ser utilitzada com a eina d’elaboració de pressupostos per aquest 

tipus d’instal·lacions. 

De manera genèrica, els objectius o millores en el procés d’anotació del material 

utilitzat que ha de permetre l’aplicació una vegada s’hagi posat en funcionament poden 

dividir-se en dos gran blocs, tenint també en compte els matisos proposats en els paràgrafs 

anteriors: 

• Introducció de dades a l’aplicació de manera semblant a com s’havia fet fins ara, 

però amb l’ajut de l’ordenador.  

• Fer factures o pressupostos d’aquelles instal·lacions més comunes, en què el 

material utilitzat és sempre molt semblant. Tenint preparades eines per la fàcil 

introducció de les dades de manera que no s’hagi d’introduir cada element necessari, 

sinó que es pugui seleccionar d’una llista i assignar la quantitat requerida. 

5.2. El procés de facturació 

Per procés de facturació s’entén el fet de plasmar en una factura totes les dades 

referides al treball realitzat, com els materials, les hores treballades, els dies dedicats....Així 

com les dades del client necessàries per poder entregar-li la factura. 

Aquest procés de facturació ha de ser en el que els guanys o millores a obtenir han 

de ser més notoris. A continuació s’exposen les situacions de partida i les que es desitja 

que s’obtinguin en aquest camp: 
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• Fins ara s’havien d’apuntar les dades dues vegades, en la llibreta de feines i en la 

factura, i ara es vol que amb una única introducció de les dades, es pugui facturar el 

material introduït. 

• La dedicació de temps que suposa fer el procés de facturació de forma manual és 

elevada, sense deixar de banda la facilitat d’equivocar-se intrínseca a aquest 

procediment repetitiu i rutinari, sobretot a l’hora de fer els càlculs. Per tant, s’haurà de 

possibilitar que a partir de la introducció única de les dades, i minimitzant la 

possibilitat de cometre errors en aquesta introducció, es puguin obtenir els càlculs 

que fins ara es feien a mà, en un informe definitiu i ben presentat. 

• Per la realització d’abonaments s’havia d’esperar que es retornés el material, 

comptabilitzar-lo i descomptar-lo de la llibreta de feines. Es pretén que en el mateix 

procés de facturació estigui contemplada la possibilitat que del material inicialment 

agafat del magatzem, es pugui descomptar el material retornat sense necessitat de 

fer un abonament, malgrat que també haurà d’existir aquesta possibilitat. 

• El fet de tenir introduïdes les dades de material en l’aplicació pràcticament al mateix 

temps que la instal·lació es va construint, permet poder emetre factures de manera 

molt més freqüent que abans, en que hi havia limitacions de disponibilitat de temps 

per fer factures, i de realització dels abonaments de material.   

5.3. La imatge de l’empresa percebuda pel client 

Amb aquest subapartat es desitja destacar aquelles millores que poden redundar en 

la millor consideració de l’empresa per part dels clients, obtingudes amb la posada en 

funcionament de l’aplicació. 

Hi ha una sèrie de punts què poden ser englobats sota aquest concepte de millora 

de la imatge de l’empresa percebuda pel client: 

• Si al client se li dóna una factura ben presentada amb les seves dades, amb el 

logotip de l’empresa instal·ladora, les descripcions de cada treball ben estructurades i 

descrites, aleshores la percepció que aquest tindrà de l’empresa serà d’una 

organització més professional, amb més ordre i rigor que si se li presenta una factura 

escrita a mà, la qual cosa pot provocar més desconfiança quant als càlculs o quant a 

possibilitat de cometre errors.  

• La realització de pressupostos més ràpidament amb la selecció d’elements i de 

quantitats de materials utilitzats mitjançant plantilles preestablertes amb dades de 

materials actualitzades, permetrà ajustar els pressupostos més exactament, de 
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manera que es podrà ser més competitius sense incorre amb elevats riscs de 

disminuir els marges desitjats. 

5.4. La facilitat d’obtenció i modificació de dades 

Tenint en compte que normalment per una mateixa família d’un fabricant els preus 

es modifiquen en un mateix percentatge, resulta comprensible que un dels objectius a 

obtenir és la possibilitat de disposar de les dades de material ordenats per famílies, 

independentment de l’ordre en que aquests materials hagin estat introduït. 

A banda de tenir-los ordenats, s’ha de possibilitar que es puguin modificar fàcilment 

i en cas que es desitgi, en grup. 

D’aquesta manera es pretén millorar tant la cerca com el canvi de dades. També 

resultarà interessant poder imprimir llistes de materials o de clients i que aquestes estiguin 

ben ordenades d’acord amb les preferències de l’usuari. 

5.5. La situació econòmica 

A continuació es descriuran algunes de les principals millores que es pretén que la 

implantació de l’aplicació tingui en la situació econòmica de l’empresa. Aquestes millores o 

objectius a assolir, aniran bàsicament lligades al procés de facturació, i concretament a la 

possibilitat d’emetre factures més freqüentment: 

• Si es dóna celeritat al procés de facturació en el sentit de poder emetre les factures 

en un període de temps menor des de la finalització de l’obra fins que es factura, 

aleshores es cobrarà abans i el període de maduració es reduirà alhora que 

s’incrementarà la circulació de capital incrementant i la rendibilitat econòmica. 

• D’acord amb el que s’ha observat en l’annex A, hi ha una gran proporció d’obres 

amb un cost de materials i mà d’obra mitjà superior als 3000€, que tenen el període 

de maduració molt més gran que en els altres grups de menor cost definits en 

l’annex. Aquest fet, fa palesa la necessitat de reduir els diners invertits en cada grup 

d’obres, però en especial les de major cost.  

Per aconseguir això en aquesta empresa, s’haurà d’incrementar la freqüència 

d’emissió de factures i per poder emetre un major nombre de factures la duració de 

la part de la instal·lació que es facturarà serà menor. 
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Indirectament, el temps de cobrar la factura també es pretén reduir-lo, perquè com 

s’ha comprovat al llarg de la vida de l’empresa, les factures amb un menor import es 

paguen amb més celeritat per part dels clients. 

• Un altre fet a tenir en compte, com a objectiu a assolir, és la correcte 

comptabilització dels costs en els pressupostos, que permetran en tot moment 

emetre documents pressupostaris amb preus actualitzats sense que això suposi cap 

problema afegit que no sigui el de tenir actualitzats els arxius. 
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6. Disseny del funcionament de l’aplicació 

A partir dels capítols anteriors en què s’ha analitzat l’empresa des de diferents punts 

de vista, i també a partir de l’avaluació de millores que es desitgen aconseguir, es farà en 

disseny del funcionament de l’aplicació, entès com la definició de quines han de ser les 

parts de l’aplicació i com s’han de relacionar per complir amb els objectius preestablerts.   

Aquest disseny ja es farà tenint en compte que el programa informàtic amb què es 

crearà l’aplicació serà Microsoft Access i per tant, es farà en disseny tenint en consideració 

les prestacions que ofereix el programa però sense entrar en el procediment utilitzat per 

aconseguir els objectius, ja que aquest es detallarà en el següent capítol. 

6.1. Consideracions prèvies 

Una de les principals situacions de partida a considerar és què part dels usuaris 

d’aquesta aplicació seran usuaris poc avesats al treball amb ordinador. Aquest fet s’ha 

considerat en l’elecció del programa Microsoft Access com a motor de l’aplicació, al tenir en 

compte que ofereix de manera genèrica: 

• Grans possibilitats en el tractament de les dades i en l’elaboració d’informes amb les 

característiques definides per l’usuari, sense un al grau de complexitat en el 

funcionament.  

• Facilitat en l’ús de la base de dades mitjançant eines d’introducció de dades senzilles 

i esquemàtiques que permeten un ús senzill per qualsevol usuari independentment 

del grau d’expertesa en l’entorn office.  

A banda d’aquest dos principis més generals que defineixen alguns dels avantatges 

de la utilització de Microsoft Access, hi ha altres criteris més particulars que seguidament 

s’expliquen amb major detall. 

6.1.1. Capacitat d’interacció 

L’aplicació haurà de ser capaç de garantir la interacció ràpida, eficaç i senzilla entre 

l’usuari i la base de dades, per evitar errors en l’execució de les operacions. Aquestes 

propietats, s’han de complir tant en els processos de manteniment i introducció de dades 

com en la interacció entre les diferents parts de l’aplicació.  

A fi i efecte de permetre el compliment d’aquestes premisses, s’haurà de poder 

governar tota l’aplicació des d’una pantalla de comandament principal d’on s’accedirà a tota 
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la informació i a les parts de l’aplicació que tinguin importància per ell. Estarà vedat l’accés 

a altres parts que no siguin necessàries o que l’accés i canvis en aquestes puguin provocar 

un mal funcionament. 

Microsoft Access garanteix la possibilitat d’una fàcil interacció entre l’usuari i la base 

de dades amb la utilització de les seves eines especifiques que permeten passar d’una a 

altres parts de l’aplicació sense més complicació que la programació o adequació  

d’aquestes per a aquest fi. 

6.1.2. Presentació de la informació  

6.1.2.1. En la pantalla 

L’aplicació haurà de funcionar externament amb formularis que permetin la 

introducció de les dades a cada conjunt d’informació de l’aplicació. Aquests conjunts 

d’informació que contindran diferents tipus de dades s’anomenaran taules.  

Hi poden haver dos tipus de formularis en funció de la seva complexitat: 

• Formularis amb la única finalitat de mostrar un entorn senzill i visualment atractiu per 

la introducció de diferents dades en la taula. 

• Formularis que permeten la introducció de dades a una taula a partir de les dades 

d’altres taules. 

D’aquesta manera es pot disposar d’aquestes dades en qualsevol punt de la base de 

dades sense necessitat que estiguin repetides en tots els punts en que són 

necessàries.  Tant sols estant en una taula ja podran ser utilitzades en qualsevol 

altre punt, sempre i quant es defineixin les relacions corresponents. 

La utilització de formularis del tipus senzill és deguda a la consideració que 

l’aplicació serà utilitzada per tot tipus d’usuaris. Malgrat que per un usuari especialitzat, en 

alguns casos, pot resultar més còmode i ràpid  treballar en un entorn tipus fulla de càlcul, i 

no amb formularis, d’aquesta manera és molt més fàcil cometre errors.  

La utilització de formularis del tipus complexos, en què els formularis mostren 

informació de diferents taules, respon a una necessitat. En aquests casos serà 

imprescindible la utilització d’aquests per part dels usuaris, ja que en cas contrari, serà molt 

complicat trobar la informació ràpidament.  
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6.1.2.2. En els informes 

Els informes que s’extrauran de l’aplicació seran principalment factures i 

pressupostos. Les factures han de tenir una estructura formal correcta. Per exemple, 

resulta imprescindible l’aparició del nom de l’empresa instal·ladora i el seu CIF, la data 

d’emissió de la factura, però també és interessant que es mostri la seva adreça postal així 

com un telèfon i fax de contacte. D’aquesta manera es facilita al client posar-se en contacte 

en cas que aquest requereixi algun servei. 

Per part del client, resulta imprescindible l’aparició del nom del titular de la factura i 

del seu NIF o CIF. També resulta interessant que surti la direcció del client, el seu número 

de telèfon o el nom d’un segon client. 

D’altra banda, en la factura o abonament, es pretén detallar la quantitat de cada 

element de material utilitzat en cada data, així com el preu unitari de cada element i el total 

que resulti en funció de la quantia utilitzada. Finalment, també haurà d’aparèixer la suma 

total, que serà la base imposable, així com el percentatge aplicat i l’import resultant d’IVA.  

En el cas dels pressupostos l’estructura serà molt semblant, amb la diferència que 

no hi haurà la data d’emissió, que en una factura és requerida. 

6.1.3. Disminució d’errors 

Al llarg del disseny del funcionament de l’aplicació es posarà èmfasi en cada punt 

específic en què s’obtingui una millora en aquest sentit. Malgrat això, a continuació es 

detallen uns aspectes generals referents a la disminució d’errors: 

• Utilització d’eines d’introducció de dades i etiquetes identificatives del que representa 

cada punt d’introducció de dades. Aquestes eines s’anomenaran formularis. 

• Proveir de suficient informació per pantalla però mantenint un equilibri, ja què 

l’aparició de massa informació podria generar sensació complexitat.  

• Considerar les tonalitats en els colors utilitzats que veu l’usuari en la pantalla, així 

com lletres clares i visibles que no generin fatiga visual. 

• Utilització de tabulacions per accedir ràpidament als punts importants d’acord a un 

ordre lògic preestablert. 

• Possibilitat de duplicar informació alhora d’introduir dades en casos que s’acostumi a 

repetir part de la informació a introduir. 
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• Generació de missatges d’error o impossibilitat de prosseguir en casos d’introducció 

incorrecte d’informació rellevant.  

6.1.4. Modificacions 

L’aplicació ha de ser consistent amb l’estructura que s’ha dissenyat però alhora ha 

de ser compatible amb una possible nova versió provocada per canvis en l’empresa.  

Un gran avantatge que ofereix construir l’aplicació amb la utilització de Microsoft 

Access és que funciona en un entorn office i ofereix grans possibilitats en quant a les 

modificacions que es poden realitzar. Aquestes modificacions poden ser fetes amb facilitat 

per persones amb coneixements suficients de Microsoft Access, sempre i quant aquestes 

estiguin autoritzades. En aquest sentit, l’únic que s’ha de tenir en compte és que 

l’estructura de l’aplicació estigui construïda amb una estructuració i claredat perquè altres 

persones que desitgin modificar-ho ho puguin entendre. 

Les modificacions s’han de dur a terme des del propi Microsoft Access afegint  

qualsevol dels elements dels que disposa el programa. A part, també és possible la 

programació directa amb Visual Basic per modificar l’aplicació. Això es factible perquè el 

propi programa Microsoft Access utilitza aquest codi internament, però permet programar-

ho tot mitjançant un procediment més visual.  

6.2. Disseny del funcionament de l’aplicació 

La Fig. 6.1 mostra els principals passos pel disseny del funcionament de l’aplicació, 

passos que s’aniran explicant amb detall al llarg de l’apartat. 
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Fig. 6.1 Principals passos per al disseny del funcionament de l’aplicació. 
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6.2.1. Disseny dels conjunts d’informació 

Per conjunt d’informació s’entén l’agrupació de diferents tipus de dades que 

defineixen i diferencien diferents elements o registres entre si, de manera que aquests 

elements puguin ser coneguts amb el detall requerit. Microsoft Access té un nom específic 

per anomenar aquests  conjunts d’informació que és taula. D’aquí en endavant, s’utilitzaran 

indistintament els dos conceptes.  

D’acord amb l’anàlisi de les necessitats de l’empresa i tenint en compte el 

funcionament del programa Microsoft Access, es requeriran tres conjunts d’informació 

principals, què s’aniran detallant al llarg d’aquest apartat: El conjunt d’informació referent al 

material, el conjunt d’informació referent als clients i el conjunt d’informació referent al diari 

de feines.  

A banda d’aquestes taules principals, hi haurà una sèrie de conjunts d’informació o 

taules secundàries per les instal·lacions que s’han anomenat estàndard, i que la seva funció 

serà de permetre fer pressupostos i factures de manera ràpida i àgil. Degut a la senzillesa 

d’aquests conjunts d’informació, no s’explicarà el seu disseny en aquest apartat, sinó que 

es detallarà en l’apartat corresponent al disseny dels informes, per considerar que la 

dificultat en el disseny i posterior construcció radica en la inserció de totes les dades en 

l’informe de manera que compleixi els objectius especificats. 

6.2.1.1. Conjunt d’informació referent al material 

El conjunt d’informació referent al material, que per utilitzar el nom que es pretén 

donar el la creació de l’aplicació s’anomenarà Taula Material, contindrà la informació 

referent a tot tipus de material que s’utilitza habitualment per l’empresa. Cada conjunt 

d’informació que ha d’identificar els diferents registres s’anomenaran camps. 

Concretament, per cada element o registre de la Taula Material, hi haurà els 

següents camps:  

• Descripció detallada de l’article. 

• Unitats en què es mesurarà l’element: Hores, metres, unitats, litres.... 

• El preu unitari de venda de cada element sense IVA. 

• Família a la què pertany el registre: El camp família possiblement és el que té més 

importància perquè permet apropar-se al compliment de l’objectiu de reducció de 
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temps en la cerca dels materials en la taula i també en l’actualització de les seves 

dades. 

La intenció és que el camp família agrupi poques referències, de manera que al 

seleccionar un article a partir d’aquest camp, la majoria de referències corresponents 

a la família escollida es visualitzin en pantalla i així puguin ser seleccionats fàcilment. 

També es pretén dividir el contingut d’aquest camp família en valors fàcilment 

identificables, amb l’objectiu de recordar el nom facilment. Per fer-ho, en alguns 

casos s’utilitzarà com a nom de família el nom de les marques del material. Si 

d’aquestes marques hi ha moltes referències, es subdividirà. En cas contrari, si una 

marca té molt poques referències es podran ajuntar amb altres que pertanyin a grups 

de materials homogenis amb un nom identificatiu d’aquests grups. 

• Identificador: Malgrat aquest camp no aporta informació per l’usuari extern, resulta 

imprescindible per al funcionament intern de Microsoft Access, ja que permet 

relacionar diferents taules sense errors ni duplicats. En definitiva, aquest valor 

numèric que generarà internament el programa té la finalitat d’identificar 

unívocament cada registre de la taula. 

6.2.1.2. Conjunt d’informació referent als clients 

El conjunt d’informació referent als clients, que per utilitzar el nom que es pretén 

donar el la creació de l’aplicació s’anomenarà Taula Clients, contindrà la informació referent 

als clients de l’empresa. 

Concretament, per diferenciar cada element o registre de la Taula Clients, hi haurà 

els següents camps que fan referència a informació sobre el client: 

• Dades per a fer la factura: NIF o CIF, nom i cognoms, direcció postal, codi postal, 

població en la que habita el client. 

• Altres dades, què poden ser per la localització com per exemple el telèfon, o per 

donar un millor servei al client com un segon nom perquè es mostri en la factura. 

6.2.1.3. Conjunt d’informació referent al diari de feines 

El conjunt d’informació referent al diari de feines, que per utilitzar el nom que es 

pretén donar el la creació de l’aplicació s’anomenarà com Taula Diari de Feines o Taula 

Feines, contindrà la informació referent a les quantitats de materials utilitzades per fer les 

instal·lacions dels clients de l’empresa així com les dades dels clients per facturar els 

materials i hores empleades en la instal·lació. 
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La Taula Feines farà la funció de deixar constància de tot el material i les hores 

dedicades en les instal·lacions, alhora que també detallarà en quin dia s’ha realitzat i qui és 

el client al que se li fa el treball. D’acord amb aquestes funcions, la Taula Feines ha de 

contenir els camps:  

• Data en que es realitza el treball en format “dd/mm/aaaa” 

• Quantitat del material que s’agafa de cada tipus. 

• Codi de facturació: Pel correcte funcionament de l’aplicació esdevé imprescindible un 

codi de facturació que haurà de permetre traslladar a la factura, tots els materials a 

facturar a un client en un període determinat, sense que es produeixin duplicats ni 

errors.  

Aquest camp s’anomenarà mes a facturar. D’aquesta manera es podrà assignar un 

valor d’acord a una referència temporal i serà més senzill de recordar. Concretament, 

la intenció és que hi hagi vuit números identificatius que segueixin un ordre com el 

que es mostra a continuació:15/05/2005. 

� Els dos primers valors seran 15 o 30 corresponents als dies del mes en que 

s’emetran factures. 

� Els dos següents seran un nombre del 01 al 12 corresponent al més d’emissió 

de la factura. 

� Els quatre últims seran l’any d’emissió de la factura.  

A fi i efecte d’evitar errors en aquest camp que podrien suposar l’emissió d’una 

factura incorrecte, es procurarà que l’usuari no hagi d’introduir aquest valor, sinó 

que l’hagi de seleccionar d’una llista de valors.  

• Nom del client: El nom del client, prové de la Taula Clients mitjançant la creació de 

relacions entre la Taula Feines i la Taula Clients. 

• Descripció del material que s’utilitza: Les dades de material, provenen de la Taula 

Material mitjançant la creació de relacions entre la Taula Feines i la Taula Material. 

Tal i com s’acaba de descriure, els camps de material i de clients que aparaixen en 

la Taula Feines, provenen de diferents taules. Per aquest motiu, s’hauran de descriure les 

relacions entre totes les taules. 

6.2.2. Relacions entre conjunts d’informació 

La taula o conjunt d’informació que sol·licitarà informació de les altres serà la Taula 

Feines. Per una banda hi hauran d’aparèixer dades del client per desprès poder crear la 
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factura amb les dades necessàries. Per altra banda hi haurà d’haver dades dels materials 

utilitzats en la instal·lació que s’executa per al client.  

Per aconseguir resoldre aquesta necessitat d’intercanvi d’informació entre taules, 

s’hauran de relacionar camps existents a la Taula Feines amb camps de la Taula Clients i 

de la Taula Material. La creació de les relacions haurà de donar sortida a: 

• Possibilitat de compartir informació entre les taules malgrat només hi hagi la 

informació en una d’elles. 

• Possibilitat de poder el valor desitjat de cada taula que conté la informació. Una 

vegada s’esculli el valor desitjat, aquest ha d’identificar-se i relacionar-se 

unívocament de manera que no es puguin cometre errors i que el valor seleccionat 

sigui realment el desitjat.  

La Fig. 6.2 mostra com haurà de funcionar el flux d’informació entre les tres taules 

principals. Cal ressaltar que els noms dels camps que apareixen són els que es proposaran 

a l’hora de construir l’aplicació:  

• De la Taula Material a la Taula Feines es porta la següent informació: La descripció 

del material, la família i el preu. 

• De la Taula Clients a la Taula Feines es porta el nom i cognoms del client. 
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Fig. 6.2 Taules amb els camps corresponents i les seves relacions. 
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6.2.3. Sortides de l’aplicació 

Per sortides de l’aplicació es consideraran les factures generades a partir de les 

dades introduïdes prèviament en la Taula Diari de Feines i també els pressupostos i 

factures generats a partir de la utilització de Taules i Formularis Estàndard. 

6.2.3.1. Factures generades a partir de la Taula Feines   

Pel cas concret d’una factura procedent de la introducció del material a la Taula 

Feines, la Fig. 6.3 mostra l’esquema indicatiu de quin haurà de ser el procediment des de la 

sol·licitud de realització de la factura, passant per la recopilació de totes les dades fins la 

seva aparició en pantalla per ser impresa. La figura també mostren els principals fluxos de 

dades en cada etapa.  
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Per la recopilació de totes les dades, s’ha de crear el que s’anomenarà com a 

consulta. Per generar les factures i els abonaments resulta imprescindible realitzar una 

consulta bàsicament per dos motius: 

• Separar aquells registres que es pretenen facturar dels que no d’entre tots els 

registres de la Taula Feines. Això es dura a terme amb la comparació de tots els 

registres de la taula amb el codi mes a facturar.  

Fig. 6.3 Procediment de generació de l’informe factura.  
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• Calcular per cada registre seleccionat de la Taula Feines amb la consulta, el cost 

resultant de multiplicar la quantitat pel preu unitari. 

Si aquesta operació es volgués dur a terme en l’informe seria més complicat; a 

banda que sense la consulta no es podrien seleccionar correctament els registres 

adequats per mostrar en l’informe. 

En la Fig. 6.4 es mostra esquemàticament el funcionament que haurà de tenir la 

consulta per satisfer la demanda d’informació en l’informe. En la figura també es mostren al 

detall els fluxos de dades en cada etapa fins a l’obtenció de totes les dades que es 

necessitaran per fer l’informe factura. 
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 A efectes què Microsoft Access sol·liciti i executi correctament la consulta, l’únic que 

s’ha de tenir en compte és que el paràmetre que governa la consulta (mes a facturar) 

aparegui en l’informe, encara que aquest no sigui visible. D’aquesta manera, al cridar 

l’informe, com que l’origen dels camps són la consulta, aquesta s’autoexecutarà demanant 

el camp mes a facturar per fer la selecció d’entre tots els registres de la Taula Feines.  

Pel que fa a la realització de l’informe, s’ha d'assegurar la possibilitat d’ordenar en la 

factura els camps seleccionats en la consulta de manera convenient per la presentació dels 

resultats: 

• Els camps que fan referència al nom, NIF/CIF, direcció i telèfon del client; només 

interessa que apareguin a la capçalera de la factura.  

• També s’ha d’assegurar la generació de factures independents en els casos que 

hagi més d’un client en que el paràmetre més a facturar coincident. 

Fig. 6.4 Passos i fluxos d’informació en la consulta per fer l’informe posterior. 
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• També hauran d’aparèixer forçosament com elements estàtics de la pròpia factura 

les dades de la pròpia empresa instal·ladora com són: el nom de l’empresa, el CIF, la 

direcció i codi postal, així com el logotip de l’empresa. 

• Els camps que fan referència a la descripció del material, la quantitat, el preu unitari, 

unitats de mesura, data, interessarà mostrar-los tantes vegades com registres 

associats a la factura que es desitja realitzar per un client. També s’ha de mostrar 

per cada registre el càlcul del cost de cada registre. Aquest cost, que s’anomenarà 

en la consulta, Càlcul_Preu, correspon a la multiplicació dels camps preu per la 

quantitat, tal i com es mostra en la Eq. 6.1. 

[ ] [ ] [ ]euQuantitateuCàlcul PrPr_ ×=  

• És molt important l’ordre d’aparició dels registres en la factura: 

� En primer lloc s’hauran d’ordenar els registres d’acord amb la data de 

realització de la instal·lació. 

� En segon lloc, és important que per cada data de treball primer es mostri la 

relació de material utilitzat i al final les hores treballades per l’instal·lador. 

• Una vegada s’hagin mostrat tots els registres per files, s’haurà de calcular la base 

aplicable de la factura, que tal i com es veu en la Eq. 6.2, resultarà de la suma de 

tots els càlculs dels preus de cada un dels registres que apareixen en la factura.  

[ ] [ ]∑= euCalculAplicableBase Pr__  

• Els últims elements que hauran d’aparèixer en la factura són l’import d’IVA i el total 

de la factura. Les expressions per al càlcul de l’import d’IVA i del total de la factura 

amb l’IVA corresponent, es mostren respectivament en la Eq. 6.3 i en la Eq. 6.4. 

[ ]
[ ] [ ]

100

?)167(,%Pr_
_Im

oIVAeuCalcul
IVAport

×
=
∑  

[ ] [ ] [ ]IVAportAplicableBaseFacturaTotal _Im__ +=  

• Consideracions a tenir en compte en el càlcul de l’IVA en la factura: 

� Es creu més oportú introduir el percentatge d’IVA a aplicar directament en la 

confecció de l’informe factura, i no repetir-lo registre a registre en la Taula Diari 

de Feines per haver de calcular-lo en la consulta abans de fer l’informe. 

Eq. 6.1 

Eq. 6.2 

Eq. 6.3 

Eq. 6.4 
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� Fet d’aquesta manera l’usuari s’estalviarà la introducció d’un valor per cada 

registre de la Taula Diari de Feines, alhora que Microsoft Access s’estalviarà la 

realització de més càlculs en la consulta així com d’haver de treballar amb més 

volum d’informació.  

� A banda d’aquest avantatge, la introducció del valor d’IVA directament a l’informe 

permetrà treballar amb un sol informe fent el càlcul de l’impost d’IVA a pagar el 

mateix informe. En canvi, si s’hagués introduït en la Taula Feines, s’hagués 

hagut de fer una factura i una consulta diferent per cada percentatge d’IVA a 

considerar. 

� Per introduir el percentatge, al sol·licitar la visualització de la factura, també es 

demanarà la introducció del percentatge d’IVA a aplicar. 

Finalment, abans d’entrar en l’explicació del funcionament dels formularis com 

elements clau en la aplicació, en la Fig. 6.5, es mostra un esquema general de les taules, 

les relacions entre elles així com el procés d’elaboració de l’informe.  
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DIRECCIÓ

CP
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MES A FACTURAR
IVA

MANTENIMENT 
TAULES

INTERACCIÓ 
APLICACIÓ - USUARI

TAULES PRINCIPALS AMB LES RELACIONS CORRESPONENTS

 

6.2.3.2. Factures i pressupostos d’instal·lacions estàndard 

Per començar, s’ha de tenir en compte que les dades que han d’aparèixer en les 

taules que s’han anomenat Taules Estàndard, seran una llista de tots els materials que 

habitualment s’utilitzen en aquell tipus instal·lacions. Aquestes Taules Estàndard seran 

Fig. 6.5 Visió general dels elements de l’aplicació, amb les relacions corresponents. 
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omplertes mitjançant un senzill formulari que per cada element d’aquesta llista hi haurà 

d’haver les següents opcions: 

• Seleccionar si en el cas concret de la instal·lació a construir, l’element de la llista és 

necessari i per tant haurà d’aparèixer en el pressupost o factura, o si en cas contrari, 

no és necessari i no haurà d’aparèixer. 

• Introduir la quantitat de material necessari per la instal·lació. 

A mode d’exemple, alguns tipus d’instal·lacions estàndard que es pretenen crear 

són: la instal·lació elèctrica d’un garatge d’una casa, la instal·lació de calefacció, d’aire 

condicionat.... 

Aquestes són obres en les què s’acostumen a utilitzar sempre els mateixos tipus de 

material, i aquests materials seran els que prèviament s’hauran d’introduir en la taula per tal 

de només haver de seleccionar-los i assignar la quantitat a facturar o pressupostar. 

La Fig. 6.6 mostra íntegrament quin és el diagrama general de funcionament previst 

per aquesta part de l’aplicació. 

CONSULTA PER 
FER INFORME

TAULA 

MATERIAL

TAULES ESTÀNDARD RELACIONADES 
AMB LA TAULA MATERIAL

TAULES 

ESTÀNDARD

FACTURES I PRESSUPOSTOS 
ESTÀNDARD

FORMULARIS PER 
AL MANTENIMENT 

DE TAULES 
ESTÀNDARD

TAULA 

CLIENTS

 

El procediment per fer la factura o pressupost d’aquestes instal·lacions, tindrà 

alguna similitud al procediment explicat en l’apartat anterior, però també hi ha una sèrie de 

diferencies que són considerables: 

Fig. 6.6 Esquema dels passos per a la realització de Factures i Pressupostos Estàndard. 
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• La procedència de la informació és de la taula corresponent d’instal·lacions 

estàndard i no de la Taula Feines com s’havia vist en els altres casos. 

Si per exemple es pretén facturar o pressupostar una instal·lació elèctrica d’un 

garatge, s’ha de recollir la informació de la taula que contingui aquest informació amb 

una consulta, en la qual es recollirà informació de la Taula Material i es faran els 

mateixos càlculs que s’havien descrit en la consulta per fer una factura a partir de la 

Taula feines.  

• Les dades del client s’introduiran directament en la factura o pressupost a mode de 

subinforme vinculat i no s’introduiran les dades del client en les Taules Estàndard.  

Tenir les dades dels clients en cada Taula Estàndard suposaria que part del temps 

que es pretén guanyar amb aquest tipus d’interacció amb l’aplicació, es perdria 

introduint tantes dades, per tant, es creu oportú fer-ho així. 

6.2.4. Disseny de les eines per a la introducció de dades 

Una vegada s’hagi dissenyat el conjunt de taules, relacions i efectuats els passos 

per l’obtenció del informes, la base de dades ja serà operativa. Però el funcionament 

directe a partir de taules reduiria la fiabilitat, sobretot en la generació d’errors a l’hora 

d’introduir les dades, i especialment en la Taula Feines, per ser la més complicada i amb 

major nombre de relacions, s’incrementaria la possibilitat d’equivocació. 

La cerca d’una aplicació on es minimitzin la possibilitat de cometre errors i també el 

desig de poder treballar en un entorn per pantalla de l’ordinador visualment atractiu,  

indueixen la necessitat de creació d’elements que facilitin la tasca d’introducció de dades i 

que la facin visualment i funcionalment més amena. Aquestes eines per a la introducció de 

dades en les taules, s’anomenaran formularis. 

 Al llarg del capítol, s’ha justificat l’existència de tres taules principals i de varies 

taules secundàries per a la realització de factures i pressupostos estàndard. Totes 

aquestes taules seran les que requeriran la utilització de formularis per introduir a traves 

d’ells les dades en les taules. 

6.2.4.1. Introducció i manteniment de dades a les Taules Material i Clients 

Les eines per introduir dades a la Taula Material i Clients, no presenten gaires 

complicacions. El fet de tractar-se de taules principals on simplement s’emmagatzema la 

informació de cada client i de cada element de material utilitzat per l’empresa, sense que hi 



Desenvolupament d’una aplicació per facilitar la gestió diària d’una petita empresa de lampisteria     Pàg. 41 

 

hagi elements d’informació de taules externes, fa que la seva creació així com el posterior 

funcionament, siguin senzills. 

S’haurà d’assegurar que ambdós formularis tindran tants espais per introduir dades 

com camps tingui la taula que ha de ser omplerta. Cal ressaltar la possibilitat de seleccionar 

element d’una llista de dades prèviament introduïdes en aquells camps en que la informació 

sigui repetitiva. D’aquesta manera, s’assegurarà la homogeneïtat de la informació que 

s’emmagatzemarà en les taules així com la disminució de la possibilitat de cometre errors.  

La Fig. 6.7 mostra de manera esquemàtica el funcionament del Formulari Material 

que ha de permetre omplir la Taula Material. Com es desprèn de la figura, els camps 

família i unitats provenen d’una llista de valors externs prèviament introduïts que l’usuari 

selecciona sense possibilitat d’introduir incorrectament. Els altres espais, com per exemple 

descripció i preu, són espais en blanc on l’usuari introduirà la informació. 
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La Fig. 6.8 mostra de manera esquemàtica el funcionament del Formulari Clients 

que ha de permetre omplir la Taula Clients. Com es desprèn de la figura, tots els camps 

han de ser introduïts per l’usuari sense que hi hagi informació prèviament introduïda. 

Aquest fet és degut a la impossibilitat de trobar cap regla comú en els camps d’informació 

del client, per tractar-se de dades diferents entre si. 

El que si que es podrà fer en els dos formularis, és limitar el tipus de dades que es 

poden entrar en cada punt d’introducció d’informació, o vincular aquesta introducció a un 

format prèviament establert. Aquest fet també podrà ajudar a disminuir la possibilitat de 

cometre errades per part de l’usuari de l’aplicació al omplir les taules a través de formularis. 

També destacar que el formulari pel manteniment de material s’utilitzarà amb molta 

més freqüència que el formulari per al manteniment dels clients. Aquest fet repercuteix en 

Fig. 6.7 Esquema de funcionament del formulari utilitzat per omplir la Taula Material. 
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el disseny de l’estructura que hauran de presentar els dos formularis i les figures Fig. 6.7 i 

Fig. 6.8 mostren aquestes diferencies: 

• El Formulari Material al utilitzar-se molt més habitualment i per la introducció i 

manteniment de moltes dades que sovint poden ser de la mateixa família i estar 

relacionades, permetrà la visualització de varis registres alhora. 

• El Formulari Clients s’utilitzarà amb menys freqüència i rarament es modificaran les 

dades. Per aquest motiu, tan sols permetrà la introducció de dades d’un sol client, 

sense que se’n puguin veure varis alhora. 

GUARDAR

DUPLICAR

SORTIR

FORMULARI MANTENIMENT CLIENTS
TAULA CLIENTS

NOM COGNOM 2

NOM COGNOM

NIF 2

TELÈFON

POBLACIÓ

ID CLIENT

DIRECCIÓ

NIF

CP

NOM 

NIF 

DIRECCIÓ

CP

POBLACIÓ

TELÈFON

NOM (2)

NIF (2)

OBLIGATORIS

OPCIONALS

NOM COGNOM

NOM COGNOM 2

NIF 2

POBLACIÓ

TELÈFON

CP

DIRECCIÓ

NIF

 

6.2.4.2. Introducció i actualització de dades a la Taula Feines 

La Taula Feines i el Formulari Diari de Feines tenen un paper molt important en el 

projecte en qüestió, per tractar-se del nexe d’unió entre les taules amb la informació del 

client i la del material. Aquest nexe ha de permetre deixar constància del material utilitzat 

per una obra realitzada a un client durant el temps que s’ha realitzat la instal·lació. I una 

vegada introduïdes aquestes dades, s’ha de permetre passar a facturar directament 

aquests materials anotats. 

Degut a aquesta importància, la seva descripció i posterior disseny de l’eina 

d’introducció de dades a la Taula Feines, s’hauran d’especificar molt clarament a fi i efecte 

de que aquest formulari contribueixi al funcionament desitjat de l’aplicació. 

D’acord amb els camps que s’han definit en la Taula Feines, el Formulari Feines ha 

de tenir els següents espais d’introducció de dades: 

• Selecció del nom del client a través d’una relació amb la Taula Clients. 

• Selecció dels elements de material utilitzats procedents de la Taula Material. 

Fig. 6.8 Esquema de funcionament del formulari utilitzat per omplir la Taula Clients. 
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• Introducció de la quantitat de material què s’utilitza quant es realitza la feina 

• Introducció de la data en que es realitza la instal·lació. 

• Selecció del codi de facturació que permetrà facturar només la part desitjada. Aquest 

codi, per la seva importància s’haurà de seleccionar d’una llista. D’aquesta manera 

s’evitaran errors de facturació d’elements no desitjats per introducció incorrecte de 

dades. 

A banda d’aquests elements principals, el formulari de feines ha de tenir més 

elements que aniran orientats a la consecució de tres objectius: 

Disminuir la possibilitat de cometre errors 

Per poder buscar cada element de material ràpidament es va decidir crear el camp 

família que agrupés un nombre reduït de referències de material. D’aquesta manera, en el 

Formulari Feines, es pot seleccionar ràpidament d’una llista l’element de material desitjat 

dins la família en que s’està buscant.  

Aquest fet facilita i agilita molt la cerca de material, però al seleccionar l’element de 

material ordenat d’acord al nom de la família, apareixerà en la pantalla el nom de la família 

de l’element seleccionat. 

Aquesta situació no és la més adequada, perquè si s’està treballant amb un 

material, es desitja veure en la pantalla la descripció del material per saber que aquest 

realment s’ha seleccionat correctament. Per solucionar aquest fet s’haurà d’introduir algun 

vincle que relacioni en el Formulari Feines, la família del material escollit amb la pròpia 

descripció, de manera que la descripció pugui ser visible una vegada seleccionat el material 

i d’aquesta manera es tingui la certesa d’haver fet la selecció correctament. 

La Fig. 6.9 mostra un esquema detallat del funcionament del Formulari Feines. que 

s’ha anomenat com a Subformulari Material en referència a la ubicació dins d’un formulari 

principal i en referència a la visualització d’informació procedent de la Taula Material. Dins 

d’aquesta figura es pot veure l’estructura del vincle que s’haurà de crear. 

Incrementar la interacció i facilitat de modificació de dades 

És necessari que en el Formulari Diari de Feines es puguin veure varis registres 

alhora, i no només el que s’està introduint. Tenint en compte la quantitat de dades que hi ha 

en cada registre de la Taula Feines i la interacció que algunes d’aquestes dades tenen amb 

altres taules (p.e.: el camp material i client interaccionen amb la Taula Material i Clients), es 

fa difícil de mostrar molts registres alhora. 
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A banda de poder visualitzar els registres ja introduïts, és molt important que 

aquests registres puguin ser modificats. Aquesta necessitat respon al següent motiu: 

• La naturalesa de l’empresa i el seu àmbit d’actuació local, fan que sigui molt habitual 

anar a buscar material al magatzem diverses vegades al dia, ja sigui per agafar un 

tipus de material nou,  com per agafar-ne més quantitat d’un element en utilització.  

Davant la segona situació d’incrementar la quantitat d’un material que ja s’ha 

introduït en la Taula Feines per aquell client i per aquella instal·lació, no és coherent que 

s’hagi de tornar a introduir el material en qüestió, sinó que la situació desitjada és que es 

pugui modificar directament la quantitat. 

Per tant, per poder realitzar modificacions correctament, és imprescindible que es 

mostrin els registres introduïts anteriorment i que cada registre sigui fàcilment identificable 

per l’usuari mitjançant la descripció del material. També resulta important que es mostrin 

ordenats per ordre d’introducció, per evitar males interpretacions i errors. 
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La manera de solucionar aquestes situacions es mitjançant la introducció d’algun 

element vinculat que permeti mostrar informació introduïda anteriorment i alhora ser 

modificada. Per analogia a la situació anterior, aquest element vinculat s’anomenarà  

Subformulari Últimes Feines en referència a la ubicació dins d’un formulari principal i en 

referència a la visualització d’informació procedent de la Taula Feines. 

Fig. 6.9 Esquema de funcionament del formulari per omplir la Taula Feines. 
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La Fig. 6.9 mostra l’estructura, relacions i fluxos d’informació d’aquest vincle que 

s’ha de crear entre el Formulari Feines i la Taula Feines, per aconseguir que es mostrin les 

dades prèviament introduïdes.  

Cal destacar que no es poden mostrar totes les dades de la Taula Feines, sinó 

només aquelles relacionades amb el client pel al qual s’està treballant. Per tant, també hi 

haurà d’haver un vincle entre el subformulari i la Taula Clients, vincle que també apareix 

representat en la figura anterior. 

Incrementar la velocitat d’introducció de dades 

Una vegada s’hagin introduït tots aquests elements anteriors encara es poden 

assolir una sèrie de millores per reduir la tasca rutinària en la introducció de registres a la 

Taula Feines mitjançant el formulari.  

En un dia determinat de treball, les dades corresponents al client, data de la feina i 

el codi mes a facturar, seran repetitives mentre no es canviï de client. Per tant resulta molt 

interessant aprofitar la introducció inicial d’aquestes dades per no introduir-les de nou. 

Per aconseguir això, s’haurà de treballar amb l’opció duplicar registre que ofereix el 

programa Microsoft Access. Si a més es vincula l’índex de tabulació per accedir 

directament a les caselles que si que s’hauran de modificar, com són el material a elegir i la 

quantitat, aleshores el procés encara serà més ràpid. 

6.2.5. Quadre de comandament 

El quadre de comandament ha de ser la pantalla principal de l’aplicació, des de la 

qual l’usuari ha de poder accedir i sortir fàcilment de totes aquelles zones que permetran 

realitzar les tasques per les quals s’ha construït la aplicació, limitant alguns accessos. 

De manera genèrica el quadre de comandament ha de permetre accedir: 

• Al Formulari Material, al Formulari  Clients i al Formulari Feines.  

• A la realització de factures i pressupostos a partir de les dades introduïdes a les 

taules mitjançant els formularis. 

• Al submenú per a la realització de factures i pressupostos estàndard a partir de la 

introducció de dades als Formularis Estàndard.  
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7. Creació de l’aplicació amb Microsoft Access 

En aquest capítol es detallaran els principals passos del procés que s’ha de dur a 

terme per a la construcció de l’aplicació amb Microsoft Access partint del disseny del 

funcionament de l’empresa realitzat en el capítol anterior. Per a la comprensió del procés, 

cal donar especial rellevància a les figures que s’han anat mostrant al llarg del capítol 

anterior, ja què mostren tant els noms com els fluxos d’informació i les relacions entre parts 

què s’utilitzaran en el desenvolupament de l’aplicació amb Microsoft Access. 

Per qüestions d’extensió del document i per evitar la redundància, els procediments 

iguals o semblants no es repetiran. Tampoc s’explicaran aquells procediments que, per la 

seva senzillesa en comparació amb altres més complicats ja explicats, no aportin 

informació addicional.  

7.1. Creació de les taules o arxius 

D’acord amb el que s’ha expressat en el capítol corresponent al disseny de 

l’aplicació hi ha tres taules principals a construir. A banda, hi ha les taules estàndard que 

degut a la seva simplicitat de creació en relació a les taules principals, no s’explicarà la seva 

construcció, passant directament a explicar la construcció de les consultes i de l’informe, 

per considerar que aquest procés té un interès real en quant a detallar com fer-lo viable.  

7.1.1. Definició del tipus de dades 

Autonumèriques: En el cas en estudi, aquest tipus de dades s’utilitzaran com a 

element identificador de cada taula i permetran a Microsoft Access, gestionar la informació 

de cada registre sense possibilitat que es produeixin errors amb duplicats. Per evitar aquest 

fet, el programa assignarà un número a cada registre sense permetre que es repeteixi. 

Data/Hora: Aquest tipus de dada s’utilitzaran per deixar constància d’una data que 

té significat per un registre. Pot detallar-se la data en forma de “dd/mm/aaa” i també s’hi pot 

incorporar l’hora, depenent del grau de detall o diferenciació perseguit.  

Si/No: Amb aquesta data es podrà assignar un codi binari (0 o 1) per a cada registre 

d’un camp. De manera que amb aquest valor desprès es podrà recuperar la informació 

d’aquells registres que compleixin una de les dues propietats per fer alguna operació. 

Text: Les dades tipus text s’utilitzaran per descriure les propietats d’un camp que no 

poden ser descrites mitjançant altres tipus de dades. En alguns casos es tracta de dades 
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independents i que es difícil que es cenyeixin a unes pautes i, en altres es tracta de dades 

que poden ser repetitives i que se’ls poden assignar unes pautes d’entrada o de selecció 

del text desitjat. La dimensió definida per aquest tipus de dades ha de ser coherent amb les 

dades que s’hi hauran d’introduir, ja què en el cas que s’atorgui una mida molt superior, la 

base de dades funcionarà més lentament, i en cas contrari generarà errors. 

En les dades tipus text podrà resultar interessant limitar la possibilitat d’elecció entre 

uns valors determinats, ja que resulta molt més ràpid i fàcil elegir entre una llista de valors 

que haver d’escriure el valor corresponent. Amb aquesta possibilitat, també es disminueix el 

risc de cometre errors.  

Numèriques: Per diversos motius, aquest tipus de dades tindran un paper destacat 

en l’aplicació que es vol construir: 

• Tindran la finalitat d’assignar informació al camp d’un registre que ha de ser 

representat mitjançant un nombre, com per exemple: El preu d’un material, el codi 

postal d’un client, el seu telèfon,.... 

• Tindran una finalitat de possibilitar la relació entre taules origen i destí: Aquestes són 

relacions entre les taules que contenen la informació (origen) amb altres taules que 

interessa que mostrin el contingut de la informació de la taula origen (destí). 

Per aconseguir aquest propòsit amb la única introducció de dades en la taula origen, 

s’han d’utilitzar dades del tipus numèriques en tants camps de la taula com relacions 

tingui amb altres taules.  

La dada numèrica haurà d’estar en la taula destí, i s’haurà de relacionar amb 

l’identiificador de la taula origen. 

7.1.2. Quadres combinats 

Els quadres combinats són una eina pròpia de Microsoft Access que permeten 

establir relacions entre taules i permetran treballar amb una estructura de dades molt més 

còmoda per l’usuari, com poden ser descripcions de material, referències, noms de clients, 

etc. Mentre que internament, el programa treballa amb referències numèriques. 

Per exemple, un quadre combinat permet veure el nom del client en una taula destí 

que no emmagatzema la informació, mentre que Access està treballant internament amb 

un número que identifica aquest nom. Es tracta de facilitar la interacció amb l’usuari 

mostrant-li informació útil per ell, sense perdre la eficiència que suposa pel programa 

treballar numèricament. 
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D’aquesta manera els quadres combinats permeten donar molta celeritat al procés 

d’introducció de dades. Concretament, s’han de crear varis tipus de quadres combinats 

diferenciats: 

7.1.2.1. Quadre combinat senzill entre taules 

El més senzill dels quadres combinats entre taules i haurà de permetre visualitzar 

en la Taula Feines el nom del client sense que aquesta informació estigui directament en 

aquesta taula. Alhora que aquest valor és mostrat en la Taula Feines en un menú 

desplegable, Access té identificat unívocament cada un d’aquests valors a un nombre, que 

és el que realment permet fer fluir la informació entre les diferents parts de l’aplicació.  

Per posar noms concrets del que s’acaba d’explicar, el camp que conté el nom del 

client en la Taula Clients s’anomena nom cognoms, l’identificador que utilitza el gestor de la 

base de dades per traslladar la informació és el camp Id Clients, que està relacionat amb el 

camp Clients_Id per tal que la informació apareixi en la Taula Clients. La Fig. 6.2 de la 

pàgina 34 que s’ha mostrat anteriorment, permet veure aquest fet més gràficament. 

Una vegada es coneix el resultat desitjat i què s’aconseguirà amb un quadre 

combinat, s’ha de dir a Access que la relació entre l’origen del la informació (Taula Clients) 

que es desitja introduir a la Taula Feines, prové de relacions creades amb el que 

s’anomena generador d’ instruccions SQL. Per tant, s’haurà de definir aquesta  instrucció.  

La Fig. 7.1 mostra per l’exemple concret que s’està explicant, l’estructura que ha de 

tenir aquesta instrucció SQL per proporcionar a l’usuari de l’aplicació una llista ordenada 

amb els noms dels clients en la Taula Feines a efectes que aquest pugui escollir el desitjat. 

 

La Instrucció SQL de la Fig. 7.1 permet que en el camp de la Taula Feines en que 

s’haurà d’introduir el nom del client, es mostri una llista amb l’identificador de cada client i el 

seu nom associat a l’identificador ordenats alfabèticament. 

A l’usuari extern de l’aplicació no li interessa ni li aporta informació l’identificador del 

client. Per tant, un cop s’ha realitzat la consulta es pot fer que aquesta columna no es 

mostri atorgant-li una amplitud de columna nul·la. Igualment, a la columna que interessa 

que surti es pot definir l’amplada en funció de la llargada dels noms dels clients.  

Fig. 7.1 Instrucció SQL utilitzada per l’obtenció del quadre combinat de clients. 
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Malgrat que per l’usuari extern no té sentit el nombre de l’identificador, pel programa 

és l’única manera que pot traslladar la informació d’una taula a l’altre. Per tant, se li ha de 

dir a Access que la columna dependent és la primera columna de la Fig. 7.1. Totes 

aquestes propietats, i d’altres menys significatives, es mostren el la Fig. 7.2. 

 

7.1.2.2. Quadre combinat complex entre taules 

Una vegada es coneix detalladament el procediment de creació d’un quadre 

combinat senzill, es mostrarà la creació d’un quadre combinat més complicat, que relaciona 

la Taula Material amb la Taula Feines. Aquest quadre combinat permetrà fer viable un dels 

principals objectius de l’aplicació: Incrementar la celeritat al procés d’introducció de dades.  

En una jornada laboral, la quantitat de diferent material utilitzat pot ser molt gran, i si 

aquest s’ha d’escollir d’una llista de varis milers de descripcions, aleshores pot ser molt 

complicat. Per aquest motiu, s’ha proposat la divisió de la Taula Material en famílies i una 

numeració que acompanya la família en cada registre de la taula. 

Aquestes accions responen a la necessitat de donar solució a: 

• Poder separar la Taula Material en famílies mitjançant la descripció que s’introduirà 

en el camp família. 

• Poder diferenciar cada element d’una família mitjançant una numeració que 

distingirà cada element unívocament. 

La Fig. 7.3 mostra la instrucció SQL que s’ha utilitzat per mostrar informació de la 

Taula Material a la Taula Feines. Concretament en el cas de la figura, per cada registre de 

la taula, es portarà de la Taula Material a la Taula Feines el nom de la família, la descripció 

de cada element de material, el seu preu i evidentment el codi Id Material, ja que aquest és 

Fig. 7.2 Propietats generals del quadre combinat de clients. 
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el que ha de permetre el trasllat de la informació per comparació amb el codi Material Id. 

Comparació que és la que permet fer el quadre combinat. 

 

D’aquestes columnes, per l’usuari extern tenen especial rellevància les dues 

primeres, que permeten fer la diferenciació per la selecció del material. La tercera serveix 

per disminuir errors en l’elecció, ja que en cas de descripcions semblants en una mateixa 

família, el preu podrà donar més informació sobre quin material elegir. La quarta columna, 

només aporta informació al programa, però no a l’usuari. Per tant, com es mostra en la Fig. 

7.4 junt amb altres característiques, se li dona una amplitud nul·la i no apareixerà.  

 

7.1.2.3. Quadre combinat de llista de valors 

Un quadre combinat de llista de valors permet la prèvia introducció d’una sèrie 

d’informació de manera que aquesta pugui ser accessible i seleccionable. Mentre que els 

quadres combinats entre taules extreuen la informació que apareixerà en pantalla d’una 

altra taula de la base de dades, els quadres combinats de llista de valors mostren per 

pantalla una sèrie de valors introduïts prèviament. 

Si per exemple el quadre combinat de llista de valors es crea per a la introducció del 

nom de la família, aleshores a l’hora d’introduir informació en el camp família de la Taula 

Material, en lloc d’haver d’escriure el nom de la família es podrà seleccionar de la llista de 

valors prèviament introduïda. 

Fig. 7.3 Instrucció SQL utilitzada per l’obtenció del quadre combinat de material 

Fig. 7.4 Propietats generals del quadre combinat de material. 
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La Fig. 7.5 mostra la creació d’un quadre combinat de llista per a la selecció de la 

família a la que pertany cada element. A tal efecte, s’han introduït tantes famílies com s’han 

cregut necessàries d’acord als coneixements previs de l’empresa. Aquests valors seran els 

que apareixeran en pantalla i l’usuari els podrà seleccionar. Cal remarcar que no s’ha limitat 

el contingut d’aquest camp a la llista. D’aquesta manera, com s’ha mencionat en el 

subapartat anterior, es podrà numerar el nom de família per evitar l’assignació incorrecta 

dels registres de material. 

 

7.1.3. Taula Clients 

La Taula Clients ha d’aportar per cada client tota la informació necessària, tant per 

l’elaboració de factures com per si resulta necessari posar-se amb contacte amb els clients.  

Hi ha una sèrie de punts que s’han de tenir en especial consideració: 

• Hi ha informació bàsica que s’ha d’assegurar que s’introdueix. Això es pot forçar fent 

que la informació d’aquell camp sigui requerida i que no pugui tenir longitud nul·la.  

• Per minimitzar el nombre d’errors en les dades més importants es poden establir 

pautes d’entrada de dades. D’aquesta manera, si no s’introdueixen seguint aquests 

esquemes el programa emetrà un missatge d’error.  

• També hi ha dades que resulten interessants de cara a complimentar la informació 

que es té del client com el telèfon o un segon titular per la factura.   

La Fig. 7.6 mostra els camps utilitzats i el tipus de dades assignades a cada camp 

en una vista de disseny que ofereix el programa Microsoft Access. Resulta important veure 

l’assignació del camp id client com a clau principal que identifica unívocament cada client 

de la taula. Aquesta clau principal o identificador és el que utilitza internament Access per 

fer fluctuar la informació entre les parts de l’aplicació.  

Fig. 7.5 Propietats generals del quadre combinat de família 
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7.1.4. Taula Material 

La Taula Material contindrà les propietats de cada un dels materials utilitzats per 

l’empresa en la seva tasca. A diferencia de la Taula Clients, en aquesta tots els camps 

tenen especial rellevància. El camp descripció haurà de ser introduït per l’usuari i és molt 

important que sigui identificatiu de l’element, ja què es mirarà en última instància per 

seleccionar el material.  

Els camps unitats i família, s’escolliran a partir de quadres combinats de llista de 

valors. Valors que hauran estat prèviament introduïts. A banda, el camp família té una 

importància afegida per permetre:  

• La cerca de dades d’una mateixa família per facilitar-ne la modificació del preu 

• La cerca ràpida de material mitjançant una quadre combinat entre taules governat 

per aquest camp família.  

En el camp família, a part de la llista de famílies a introduir el quadre combinat de 

llista de valors, també s’ha d’imposar que no hi puguin haver duplicats. D’aquesta manera 

s’assegurarà que no es produiran errors per transportar informació d’uns elements de 

material enlloc d’uns altres. 

En la Fig. 7.7, es mostra una relació dels camps continguts en la Taula Clients així 

com el tipus de dades corresponent a cada camp. 

 

Fig. 7.6 Propietats generals de la Taula Clients en vista disseny. 

Fig. 7.7 Propietats generals de la Taula Material en vista disseny. 
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En la Fig. 7.8 es pot veure una part de la Taula Material amb dades introduïdes en 

una vista com a full de dades. També es veu el menú desplegable que és el resultat del 

quadre combinat de llista per al camp família.  

 

7.1.5. Taula Diari de Feines 

La Taula Diari de Feines és la taula més important, malgrat que sense les altres no 

funcionaria. Aquesta taula ha de permetre introduir en cada registre el nom del client 

seleccionat procedent de la Taula Clients i el material elegit procedent de la Taula Material.  

A banda de les dues anteriors, per cada registre cal assignar una sèrie de 

característiques més que seran fonamentals alhora de fer la factura: 

• La quantitat de material a endur-se a la instal·lació. 

• La data en què es fa la feina, que ha de permetre detallar les hores i el material 

utilitzat cada dia.  

• El codi de facturació mes a facturar, que ha de permetre agrupar tots els registres 

d’un client que es volen facturar i evitar que n’apareixien de repetits.  

En la Fig. 7.9, es mostren tots els camps i tipus de dades que formen la Taula. 

 

La Fig. 7.10 també mostra l’estructura resultant de la Taula Feines en vista full de 

dades. Cal ressaltar el menú desplegable que es mostra per l’elecció del camp material_id 

com a resultat de la construcció del quadre combinat entre les Taules Feines i Material. 

Fig. 7.8 Taula Material en vista full de dades amb dades introduïdes 

Fig. 7.9 Propietats generals de la Taula Diari de Feines en vista disseny. 
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En aquest menú es pot veure d’esquerre a dreta els camps família, descripció i 

preu. La dada que governa aquest camp és l’identificador de la Taula Material (Id Material), 

que no es mostra perquè no te interès per l’usuari. 

 

7.2. Creació dels formularis 

A un usuari expert, davant algun tipus de taules li pot resultar més còmode i ràpid 

treballar en un entorn tipus full de càlcul o tipus taula. De fet, Microsoft Access funciona 

internament a partir de les taules sense necessitar formularis. Però treballar únicament a 

partir de taules és molt més fàcil cometre errors. 

Un altre concepte important a tenir en compte per la creació dels formularis és el 

tipus de dades que s’hi s’introduiran i també la freqüència en què es farà.   

El principals motius que justifiquen la creació dels formularis són: 

• La introducció de dades mitjançant formularis pretén minimitzar la possibilitat de 

cometre errors.  

• En els casos en què els formularis mostren informació de diferents taules serà 

imprescindible la seva utilització. En cas contrari, serà molt difícil trobar la informació 

ràpidament.  

7.2.1. Formulari Clients 

Una vegada s’hagin introduït les dades dels principals clients de l’empresa en el 

Formulari Clients, no s’utilitzarà molt sovint. Per aquest motiu i també perquè les dades de 

Fig. 7.10 Taula Diari de Feines en vista full de dades i amb registres introduïts 
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cada client no tindran gairebé similituds, s’ha optat per mostrar només la informació del 

registre que es vol crear. 

Per crear un formulari que permeti introduir les dades a la Taula Clients, es pot 

utilitza directament una ajuda que Microsoft Access proporciona en forma d’assistent. 

Aquest permet seleccionar inicialment la taula què es vol omplir i d’aquesta els camps als 

quals es vol introduir informació. En el cas concret de la Taula Clients, s’introduiran dades 

en tots els camps excepte l’identificador que és generat automàticament per Access. Una 

vegada fets aquests passos, s’ha de triar l’estructura que s’utilitzarà per finalment en la 

vista disseny del gestor de la base de dades, modificar la presentació. 

La Fig. 7.11 mostra quin es l’aspecte resultant d’aquest Formulari Clients. Es pot 

veure que a part dels elements descrits, s’han escollit colors i formats i s’han afegit algunes 

etiquetes identificatives de la part considerada opcional i la obligatòria. També s’han 

introduït dos botons de control que permeten crear un nou registre i sortir del formulari. No 

s’ha introduït cap control per guardar els registres perquè Access ho fa directament. 

 

7.2.2. Formulari Material 

La creació del Formulari Material és molt semblant a la creació del Formulari 

Clients, ja què tots els camps a introduir en el formulari seran per omplir la Taula Material. 

Per crear el formulari es fa el mateix que en el cas anterior. En aquest cas, a l’assistent se li 

haurà d’indicar que han de poder-se omplir els camps: família, descripció, unitats i preu .  

També se li ha d’indicar quina estructura es vol que tingui el formulari, que tal com 

es pot veure en la Fig. 7.12, és una estructura tabular en que apareixen varis registres 

alhora. Aquesta estructura permet utilitzar les opcions copiar i enganxar de l’entorn 

Windows per facilitar la tasca en la introducció de registres de materials semblants.  

Fig. 7.11 Formulari Clients operatiu 
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Una vegada s’ha construït el formulari en la vista disseny es poden modificar les 

propietats del formulari; des de la ubicació de cada camp fins als colors i presentació, 

passant pel tipus de lletra o la col·locació de botons de control per crear nous registres, 

guardar-los i sortir del formulari. 

 

7.2.2.1. Numeració del camp família 

Tal i com s’ha indicat en l’apartat 7.1.2.1 en la pàgina 49, s’ha de numerar cada 

família per tal d’assegurar que cada vegada que s’elegeixi un registre mitjançant la cerca  

per famílies a través d’un quadre combinat, s’elegeixi el material desitjat. S’ha optat per 

seguir el següent criteri de numeració del camp família: 

Es numerarà els registres de la família independentment del nombre d’elements de 

la família i només tenint en compte la quantitat total de registres a la taula. Això significa 

que per una banda s’identifiquen les famílies amb el seu nom i de manera independent una 

numeració permet independitzar cada registre dins una mateixa família.  

En definitiva es creu convenient la utilització de la numeració independent a les 

famílies. A més, per tal d’evitar la generació d’errors: 

• El nom de la família s’elegirà directament d’una llista de valors mitjançant un quadre 

combinat de llista. 

• El número de registre coincidirà amb el número de registres de la Taula Material i es 

deduirà fàcilment al poder veure els números dels registres introduïts anteriorment.  

Fig. 7.12 Formulari Material operatiu. 
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• En cas que algun d’aquest passos no es realitzi correctament, es generarà un 

missatge d’error. 

7.2.3. Formulari Diari de Feines 

Anàlogament a la Taula Feines respecte les altres taules, el Formulari Diari de 

Feines és el formulari que té més importància, ja què és aquell element de l’aplicació que 

ha de permetre deixar constància de tot el material i hores treballades per un client en una 

obra. 

La Fig. 7.13 mostra l’aspecte inicial del formulari per apropar-se a la consecució 

dels objectius fixats. Aquest formulari ha estat creat amb l’assistent i consta de:  

• Un quadre combinat relacionat amb la Taula Clients per a l’elecció del client.  

• Un quadre combinat relacionat amb la Taula Material per a l’elecció del material 

ordenat amb el camp família. 

• Un quadre de llista per l’elecció del codi mes a facturar. 

• Un espai per a la introducció de la quantitat de material de cada tipus. 

• Un espai per a la introducció de la data en que es realitza la feina. Aquest valor es 

generarà automàticament perquè es mostri la data actual, però pot modificar-se. 

 

En la figura, també es poden veure una sèrie de botons de comandament: 

• Un que permet la creació de registres nous. 

• Un que permet guardar els registre que s’acaba d’introduir. 

• Un que permet duplicar l’últim registre que s’ha creat a efectes d’estalviar treball 

repetitiu a l’hora de crear nous registres 

Fig. 7.13 Formulari de diari de feines operatiu. 
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• Un que permet sortir del Formulari Feines.  

També s’ha creat l’ordre de tabulacions per aconseguir que no s’hagi de passar 

forçosament per tots els quadres a complimentar cada vegada que es dupliqui un registre, 

sinó que es pugui actuar directament sobre aquells que canvien: el material i la quantitat.  

La Fig. 7.14 es mostra l’ordre de tabulació escollit. Si es duplica un registre o se’n 

crea un de nou l’ordre imposat serà el següent: 

• Es va directament al camp material. 

• Un cop introduït el valor, amb el tabulador s’accedirà directament a la quantitat. 

• Un cop introduït el valor, amb el tabulador s’accedirà a l’opció guardar registre.  

• Un cop guardat, amb el tabulador s’accedirà a l’opció duplicar registre. 

• Un cop duplicat, amb el tabulador es tornarà a començar aquest cicle. 

 

Malgrat la figura mostra que hi ha altres camps en l’ordre de tabulació, per agilitar el 

procés d’introducció s’ha cregut oportú desactivar aquesta possibilitat en els altres elements 

del formulari mitjançant les taules de propietats de cada element. D’aquesta manera es 

podrà actuar mitjançant el tabulador només sobre aquells quadres que varien cada vegada 

i no sobre els que s’acostumen a repetir que si es volen canviar s’hi haurà d’accedir amb 

tabulador. 

Les Fig. 7.16 i Fig. 7.15 mostren el funcionament dels quadres combinats utilitzats 

per a l’elecció del client i del material. 

Fig. 7.14 Pantalla per la personalització de l’ordre de tabulació. 
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7.3. Creació de subformularis 

Una vegada s’hagi arribat en aquest punt, si les Taules Material i Clients estan 

degudament complimentades l’aplicació ja serà operativa i permetrà generar factures a 

partir de la introducció de les dades en el formulari de feines. No obstant això, aquest 

funcionament de l’aplicació no compliria amb les expectatives fixades en el disseny per 

assolir els objectius del projecte. Per tant, a banda del que s’ha descrit s’haurà d’assegurar: 

Fig. 7.15 Mostra del l’aplicació del quadre combinat material en el formulari. 

Fig. 7.16 Mostra del l’aplicació del quadre combinat clients en el formulari. 
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• Que es minimitza el nombre d’errors proporcionant suficient informació a l’usuari. 

Sobretot perquè no tingui dubtes en l’elecció de material mitjançant el camp família. 

• Poder modificar des del mateix Formulari Feines les darreres entrades introduïdes 

per un client, a efectes d’agilitar les modificacions de les quantitats de material 

agafades del magatzem durant el dia. 

Amb la utilització de formularis secundaris o subformularis ubicats dins el Formulari 

Diari de Feines principal es pretén resoldre aquestes dues situacions descrites.  

Concretament en el primer cas, per resoldre la manca d’informació alhora d’elegir el 

material mitjançant el camp família, s’utilitzarà un formulari secundari que s’anomenarà 

Subformulari Material. Per resoldre el segon cas i incrementar la possibilitat d’interacció 

entre l’usuari i l’aplicació permeten fer modificacions a dades ja introduïdes, s’utilitzarà un 

formulari secundari que s’anomenarà Subformulari Últimes Feines. 

7.3.1. Subformulari Material 

Aquest element ha d’aparèixer dins el Formulari Feines i té un caràcter merament 

informatiu. De fet, mostrarà informació de la Taula Material i no permetrà modificacions. 

El quadre de text és l’element què amb el programa Microsoft Access es poden 

obtenir aquestes característiques. Però crear un subformulari amb aquest tipus de dades 

és més complicat que en els casos anteriors, ja què no es pot fer amb la utilització de 

l’assistent, què per defecte treballaria amb quadres combinats. 

En definitiva, per poder treballar amb quadres de text, la creació del Subformulari 

Material es farà directament en vista disseny com si es tractés d’un formulari principal i 

posteriorment, s’inserirà al Formulari Diari de Feines vinculant-los oportunament. 

De manera esquemàtica, el passos més importants a realitzar des de la creació del 

formulari inicial en vista disseny son: 

• Definir d’on provindran les dades que han d’aparèixer en el subformulari:  

Per fer això es bàsic pensar en l’origen inicial de les dades, ja què en cas contràri, 

malgrat pugui sembli estar a prop de la solució mai s’aconseguirà que s’actualitzin 

successivament les dades del subformulari cada cop que es s’elegeixi un element 

mitjançant el camp família en el Formulari Feines. 

Per tant, en les propietats generals del subformulari s’ha d’indicar que l’origen de les 

dades ha de ser la Taula Material. 
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• Crear tants quadres de text com camps d’informació de la Taula Material es desitgi 

mostrar cada vegada que s’esculli un element de material. En aquest cas es 

mostraran els camps: Família, Descripció, Preu i Unitats com mostra la Fig. 7.17. 

• Canviar el format dels elements del subformularí fins que la presentació sigui la 

desitjada, que en aquest cas és la mostrada en la Fig. 7.17. 

 

Una vegada creat el subformulari Material s’ha d’introduir en el formulari principal i 

vincular el camp que ha de governar els elements del subformulari: 

• Amb el Formulari Feines obert en vista disseny s’escull en les eines que ofereix 

Access l’opció que permet vincular un subformulari. 

• S’escull la zona on es vol incloure el Subformulari Últimes Feines. Amb aquesta 

acció, s’obre  automàticament l’assistent per insertar subformularis dins de 

formularis. 

• S’indica que es vol introduir el subformulari Material ja creat. 

• Es defineix el vincle entre el Formulari Diari de Feines i el subformulari Material: 

El material del Formulari Diari de Feines està identificat amb el codi numèric Material 

Id. El material que apareix en el subformulari Material, com que prové de la Taula 

Material està identificat amb el codi autonumèric Id_Material. 

Per tant, s’han de realcionar aquests dos codis tal i entre les dues taules tai i com 

mostra la Fig. 7.18. 

 

Fig. 7.17 Subformulari Material amb el camps de la Taula Material que mostrarà. 

Fig. 7.18 Pantalla d’introducció de les relacions. 
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Una vegada s’ha creat el subformulari i s’ha introduït en el principal, l’aspecte que té 

el Formulari Diari de Feines és el que es mostra en la Fig. 7.19. En aquesta figura també es 

pot comprovar com el camp material, només mostra la família de l’element seleccionat 

mentre que en el subformulari Material es mostren les altres característiques d’aquest 

material elegit que provenen de la Taula Material. D’aquesta manera, s’augmentarà la 

informació a l’usuari i es disminuirà la incertesa. 

 

7.3.2. Subformulari Últimes Feines 

Aquest subformulari ha de complir bàsicament dues funcions: 

• Possibilitar la visualització de les últimes entrades una vegada es seleccioni en el 

Formulari Diari de Feines un client determinat. D’aquesta manera es podrà apreciar 

amb facilitat si s’ha comès algun error en la introducció del material i subsanar-lo.  

• Permetre fer modificacions en les últimes dades introduïdes per aquell client triat.  

D’aquestes funcions es desprèn que funcionalment, l’estructura d’aquest 

subformulari no s’assembla amb la del formulari de l’apartat anterior. Per això, el 

Subformulari Últimes Feines pot crear-se utilitzant l’assistent com a formulari independent 

que desprès s’haurà de vincular perquè sigui un subformulari dependent del Formulari 

Feines. 

Fig. 7.19 Formulari Diari de Feines amb el Subformulari Material Elegit en funcionament. 
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El Subformulari Feines, que es crea amb l’assistent, tindrà dades procedents de la 

Taula Diari de Feines. Concretament contindrà els camps: 

• Client Id: Aquest camp esdevé necessari perquè serà el vincle entre el subformulari i 

la taula principal. A partir d’aquest es seleccionaran els registres de la Taula Feines. 

• Data feina: Si es vol poder fer modificacions del material elegit a posteriori, s’ha 

d’assegurar que es fan del material utilitzat en la data concreta. 

• Mes a facturar: L’aparició d’aquest codi en els registres d’un client concret facilitarà la 

cerca d’aquest alhora de facturar els registres desitjats del client. Tant sols posant el 

nom del client en el Formulari Feines, es podrà comprovar quin és aquest codi. 

• Id Feines: Amb la introducció d’aquest camp es podrà assegurar que els registres 

que apareguin en el subformulari ho facin ordenats per ordre d’introducció. 

• Quantitat: Aquest camp serà el que interessarà canviar amb més freqüència, ja que 

si es va a buscar més material o si se’n retorna i no es vol realitzar un abonament es 

pot fer a través de la modificació de la quantitat de material utilitzada. 

• Material_Id: Cal tenir en compte que el camp Material Id és un quadre combinat que 

porta informació de la Taula Material. Concretament trasllada la informació dels 

camps família, descripció, preu unitari i Id feines. 

En el Formulari Feines a efectes de poder seleccionar el material ràpidament s’havia 

ordenat alfabèticament d’acord amb el camp família. En canvi, en aquest 

subformulari, serà imprescindible que apareixi la descripció del material per poder 

identificar el material què se’n desitja modificar la quantitat o per veure si s’ha comès 

algun error en la introducció en el Formulari Feines. 

Per tal que aparegui la descripció del material enlloc de la família, en les propietats 

del camp Material Id del Subformulari Últimes Feines s’ha de modificar la instrucció 

SQL que defineix l’origen de la informació. Aquesta modificació es mostra en la Fig. 

7.20.  

 

Abans d’introduir el Subformulari Últimes Feines en el Formulari Feines, l’assistent 

permet escollir l’aspecte desitjat. Com que es pretén que es puguin visualitzar en pantalla el 

major número de registres, s’opta per una estructura tipus full de càlcul.  

Fig. 7.20 Instrucció SQL per la modificació de l’ordre de l’origen de la informació. 
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Finalment, per vincular el formulari principal amb el secundari, el procediment és 

exactament igual que el comentat pel Subformulari Material Elegit de l’apartat anterior. 

L’única diferencia és el vincle entre els dos elements, què ha de ser mitjançant el camp 

Client Id. Un cop fet això i retocant l’estructura per facilitar la utilització, l’estructura definitiva 

del Formulari Feines es mostra en la Fig. 7.21. 

7.4. Informes generats amb l’aplicació 

La generació dels informes es pot considerar com el producte de sortida de 

l’aplicació. Concretament a partir de l’entrada de dades a les taules a través de formularis, 

es generaran factures, abonaments i pressupostos que es lliuraran al client. 

7.4.1. Factures generades a partir de la Taula Feines   

En aquest procés, la principal complicació que es presenta és definir com s’ha de 

recopilar la informació necessària per facturar els registres que pertoquen a un client, si 

aquesta informació s’ha de seleccionar de la Taula Feines que contindrà molts més 

registres, tant d’altres clients com possiblement d’un mateix client que se li hagi realitzat 

una instal·lació amb anterioritat. 

Fig. 7.21 Formulari Diari de Feines complert amb el Subformulari Material Elegit.  
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Com s’ha comentat en el disseny de l’aplicació, per fer això s’ha introduït el codi 

mes a facturar, que permetrà seleccionar els registres que es pretenen facturar. Per tant, 

s’ha de definir com Microsoft Access fa aquesta selecció. 

7.4.1.1. Consulta de selecció per fer la factura 

L’element que permet seleccionar d’entre molts registres els que compleixen unes 

determinades condicions imposades s’anomena consulta de selecció. Per a la generació de 

les factures, aquesta consulta té tres funcions principals: 

• Seleccionar entre tots els registres de la Taula Feines aquells que es pretenen 

facturar a través del codi mes a facturar.  

• Recopilar la informació necessària per fer la factura, tant de la Taula Feines com de 

la Taula Materials i clients.  

• Realitzar càlculs que permetran l’aparició en l’informe dels preus de cada material, 

com a resultat de multiplicar la quantitat pel preu en cada material utilitzat. 

En definitiva, en la consulta hauran de relacionar-se elements de diferents taules, i 

per fer-ho esdevé interessant definir el tipus de relacions que hi haurà entre les diferents 

taules. Podria evitar-se definir aquestes relacions, però si no es defineixen de manera 

genèrica, cada vegada que es volgués crear una consulta s’haurien de definir les relacions 

per la consulta. En canvi, si estan definides globalment, al seleccionar taules per la consulta 

aquestes ja surten relacionades d’acord amb les relacions generals establertes. 

7.4.1.2. Creació de les relacions entre taules 

Tal i com s’ha vingut especificant, en cada registre de la Taula Diari de Feines s’ha 

de poder assignar-li un element qualsevol de material i un client. La resta de dades de la 

Taula Diari de Feines, són independents d’altres taules.  

En la Taula Feines es van crear dos camps específicament per ser relacionats amb 

altres taules. Aquest son els camp Material_Id que es relacionarà amb la Taula Material i el 

camp Client _Id que es relacionarà amb la Taula Clients. Tal com va indicar-se en la 

creació de les taules, aquests camps són formats per valors numèrics. D’aquest manera, 

Access, pot comparar-los i traslladar informació d’un punt a altres de la base de dades. 

Com indiquen el sentit les fletxes de la Fig. 7.22, les relacions de les taules tenen en 

compte que la taula de treball o principal és la Taula Feines i per tant, només s’afegiran els 

registres de la Taula Clients i Material que coincideixin amb els sol·licitats en la Taula 

Feines. 
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La Fig. 7.23 mostra tots els camps dels quals, per cada registre del la Taula Feines 

que es facturi s’agafarà informació de les diferents taules. Aquesta informació serà la que 

es traslladarà a la factura. De la Fig. 7.23, és interessant ressaltar dos punts: 

• Hi ha un element que no prové de cap taula. Aquest nou camp que apareixerà en 

l’informe serà el resultat de multiplicar per cada element de material utilitzat la 

quantitat utilitzada pel preu unitari. 

• Per la introducció del codi de facturació mes a facturar, al executar-se la consulta, 

Access demanarà a l’usuari la introducció d’aquest codi amb una pantalla com la de 

la Fig. 7.24. L’escrit que apareix, s’ha posat com a criteri de selecció en el camp mes 

a facturar de la consulta de la Fig. 7.23. 

 

 

 

Fig. 7.22 Relacions entre les diferents taules principals. 

Fig. 7.23 Elements de la consulta per fer l’informe. 

Fig. 7.24 Pantalla per la introducció del codi mes a facturar. 
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7.4.1.3. Generació de l’informe factura 

Al haver seleccionat tota la informació a través d’una consulta de selecció, 

aleshores la creació de l’informe es facilita i es pot fer mitjançant l’assistent. En aquest 

assistent s’han de seleccionar com a dades d’origen que apareixeran en l’informe totes les 

proporcionades per la consulta. Per l’estructura de l’informe se n’ha definit una de pròpia 

més ajustada a les necessitats perseguides, en lloc d’utilitzar les que Microsoft Access 

ofereix per defecte. 

Agrupació per clients 

Per defecte, Microsoft Access no distingeix les agrupacions de dades en l’informe. 

Per aquest motiu, si no s’estructurés l’informe d’acord a uns criteris, apareixerien 

repetidament per cada registre tantes dades de la consulta com camps s’indiquin que han 

d’aparèixer en l’informe. Aquest fet no té cap sentit, perquè en una factura es vol que les 

dades del client només apareixien en la capçalera de la factura. En canvi la descripció del 

material, el preu i la quantitat han d’aparèixer per tantes vegades com registres hi hagi. 

Per aconseguir això, s’ha d’utilitzar la opció ordenar i agrupar que Access ofereix en 

la creació d’informes. Tal com mostra la Fig. 7.25, corresponent a aquesta opció, s’atorga 

la característica de grup al nom del client i es dóna prioritat a l’agrupació d’aquest grup. La 

figura també detalla que en les propietats del grup s’indica que es desitja que hi hagi una 

capçalera i un peu per cada element del grup. 

D’aquesta manera, Access crearà en l’informe una zona en la què apareixeran tots 

els registres de la consulta associats al nom de cada client i separarà en pàgines diferents 

els registres d’altres clients. 

 

Els camps data feina i família que apareixen en la Fig. 7.25, tenen la funció 

d’ordenar els registres de material segons la data d’introducció a la base de dades i també 

Fig. 7.25 Opció ordenar i agrupar de Microsoft Access. 
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de donar prioritat per ordre descendent de les famílies per fer que la mà d’obra (que es la 

primera família) apareixi en la part final de cada dia de treball. 

Finalment, en la Fig. 7.26 es pot veure quina es l’estructura que té l’informe en vista 

disseny. Cal destacar les barres de separació horitzontal que s’han creat per a la creació 

d’un grup a partir del camp nom cognoms del client. En l’apartat detalle, serà on es 

detallaran les característiques de cada registre introduït en el Formulari Diari de Feines que 

hagi estat seleccionat amb la consulta amb el codi mes a facturar.  

 

Per d’obtenir una distribució correcta de registres per cada client, resulta de gran 

importància que en la barra de finalització de la secció nom cognoms, es forci una nova 

pàgina. D’aquesta manera, s’assegura que cada grup de registres associats a un client 

començaran en una nova pàgina i no a continuació dels registres d’una altre client. 

Introducció de les dades dels clients 

La Fig. 7.26 mostra com les dades identificatives del client es col·loquen en la 

capçalera de l’informe correctament, en la part superior de les barres horitzontals que 

separen el grup format a partir del nom i cognoms del client. D’aquesta manera en cada 

pàgina que apareguin registres d’un client, també apareixeran a la capçalera les seves 

dades. Aquests camps col·locats en aquesta part, només apareixen una vegada.  

En la Fig. 7.27, es detalla quin aspecte té l’informe que resulta d’aplicar les 

propietats i característiques que s’han descrit; Cal destacar, que només apareixerà el nom 

d’un segon client en cas que aquest estigui en la Taula Clients.  

 

Fig. 7.26 Vista disseny de la construcció de l’informe. 
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Introducció de les dades de l’empresa 

La introducció de dades de l’empresa instal·ladora Esteban Casas Raventós es 

durà a terme de la mateixa manera que la introducció de les dades del client, però 

considerant una sèrie de característiques que diferencien el procés:  

• S’haurà d’introduir el logotip identificatiu de l’empresa. A tal efecte, en la caixa 

d’eines per a la creació d’informes, Microsoft Access ofereix un control per a la 

introducció d’imatges.  

• Les dades del client varien en cada factura mentre que les dades de l’empresa seran 

les mateixes. Per aquest motiu aquestes dades com etiqueta i no com a camp 

relacionat que mostra altres parts de la base de dades. 

Desprès de realitzar aquests passos i introduir un requadre per anotar el número de 

factura, en la Fig. 7.30 es mostra un exemple de factura definitiva amb aquest elements. En 

aquesta factura definitiva també apareixen els resultats de les operacions que s’han de 

realitzar en l’informe i que seguidament s’expliquen. 

7.4.1.4. Operacions en l’informe 

Les operacions que s’han de realitzar en l’informe són el càlcul de la base aplicable, 

l’import d’IVA i el total de la factura. Per crear aquestes expressions, s’han de crear 

quadres de text dins l’informe controlats del generador d’expressions de Microsoft Access.  

Fig. 7.27 Informe provisional realitzat amb l’aplicació. 



Desenvolupament d’una aplicació per facilitar la gestió diària d’una petita empresa de lampisteria     Pàg. 71 

 

Per exemple, per calcular el total de la factura s’ha creat el tercer quadre de text 

que apareix en la Fig. 7.28. En aquesta figura, només es mostra en vista disseny, la part de 

l’informe corresponent a aquestes operacions que s’han de realitzar dins l’informe. 

 

Per aquest cas concret, l’expressió que s’ha crear amb el generador d’expressions 

és la que es mostra en la Fig. 7.29. D’aquesta figura cal ressaltar: 

• El text entre claudàtors, que posa QUIN PERCENTATGE D’IVA S’APLICARÀ?, és el 

missatge que mostrarà Access a l’usuari perquè introdueixi el percentatge d’IVA. 

• El text entre claudàtors, que posa CÀLCUL_PREU, correspon a la multiplicació de la 

quantitat de cada material pel seu preu. Aquesta operació s’efectua per cada registre 

d’aquell client 

 

Finalment, la Fig. 7.30 mostra un exemple de factura definitiva generada una 

vegada s’han seguit tots els passos detallats anteriorment. Per tant, una vegada s’ha arribat 

a aquest punt, la part corresponent a generació de factures a partir de les dades 

introduïdes en la Taula Diari de Feines ja és totalment operativa. 

Fig. 7.28 Vista disseny de la zona on s’han de realitzar les operacions. 

Fig. 7.29 Expressió per al càlcul del total de la factura a partir del generador d’expressions. 
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7.4.2. Factures generades a partir de les Taules Estàndard   

Com s’ha apuntat en l’inici del present capítol de construcció de l’aplicació, no es 

comentarà la construcció de la taula ni tampoc del formulari corresponent a les 

instal·lacions estàndard, degut a la seva simplicitat en relació a altres taules i formularis ja 

explicats. En canvi, el procés d’introducció d’aquestes dades en l’informe de sortida, es 

creu oportú explicar-lo per la seva complexitat.  

A mode d’exemple, abans d’endinsar-se en l’explicació de la creació dels informes, 

en la Fig. 7.31 es mostra una part d’un Formulari Estàndard. És interessant destacar que el 

camp descripció és un quadre combinat que permet seleccionar de la Taula Material 

aquells elements necessaris en la instal·lació estàndard. En cas d’haver d’afegir algun 

material nou es pot fer sense cap inconvenient. 

Fig. 7.30 Informe definitiu realitzat amb l’aplicació. 
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Una vagada es disposa de la taula correctament complimentada per a la instal·lació 

que es prenen pressupostar, si es vol treure el pressupost s’ha de fer una consulta que 

agrupi aquelles dades que es desitja fer aparèixer en l’informe. En la Fig. 7.32 es mostra 

l’estructura de la instrucció SQL que ho permet: És interessant detallar com es separen els 

elements del formulari seleccionats en la casella de verificació mitjançant un criteri. 

D’aquesta manera, només si el camp està seleccionat el registre s’introdueix en la consulta. 

 

En els Formularis Estàndard no apareix el nom del client a qui se li pressupostarà o 

facturarà la instal·lació estàndard. Per fer que les dades del client de la Taula Clients 

apareixin directament en l’informe, s’utilitzarà un informe dins del principal. Les dades que 

es veuran en aquest subinforme es mostren en la Fig. 7.34, mentre que la instrucció SQL 

que ha de seleccionar les dades perquè hi apareixien es detalla en la Fig. 7.33.  

 

Fig. 7.31 Estructura d’un Formulari Estàndard. 

Fig. 7.32 Instrucció SQL per agrupar els elements seleccionats del formulari. 

Fig. 7.33 Instrucció SQL per seleccionar i agrupar les dades del client. 
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D’aquesta segoba Instrucció SQL cal detallar que la selecció del client desitjat entre 

tots els de la taula es fa mitjançant una pregunta a la què l’usuari ha de respondre amb la 

introducció del nom del client. Aquesta resposta es compara amb el camp nom cognoms de 

la Taula Clients i s’agafa tota la informació del registre coincident per fer-la aparèixer en el 

subinforme. 

 

Una vegada s’ha creat el subinforme, aquest es pot introduir dins l’informe principal, 

què s’ha creat exactament igual que el que s’havia explicat en els apartats anteriors, 

exceptuant la part on apareix la informació del client, què com mostra la Fig. 7.35 junt amb 

les altres característiques de l’informe per a pressupostos i factures estàndard, s’ha creat 

mitjançant el subinforme.  

 

Fig. 7.34 Estructura del subinforme que ha de mostrar les dades del client  

Fig. 7.35 Estructura de l’informe amb els subinformes introduïts. 
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El resultat de tots els passos seguits fins aquest punt, es mostren amb un exemple 

simplificat en la Fig. 7.36. 

 

7.4.2.1. Detall de les hores 

D’acord amb el disseny que s’havia fet, s’ha creat una taula senzilla amb un 

formulari per introduir les hores treballades en una obra concreta. Amb aquesta opció, es 

pretén que per fer la factura es pugui utilitzar el mateix Formulari Estàndard utilitzat per fer 

el pressupost i poder donar un altre document amb les hores detallades. 

En definitiva, per no mostrar una factura sense les hores ben detallades, i per tant 

amb la intenció de donar un millor servei, es pretén detallar les hores que s’han dedicat a la 

instal·lació i alhora aprofitar el detall de materials que ja s’havia introduït a l’hora de fer el 

pressupost per poder emetre una factura detallada. 

Fig. 7.36 Estructura d’un Pressupost o Factura estàndard simplificat. 
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La Fig. 7.37 mostra l’informe resultant que mostra el detall de les hores treballades. 

 

7.5. Quadre de comandament 

A efectes que la base de dades creada permeti l’accés senzill a les diferents parts 

funcionals de l’aplicació, s’ha de crear una pantalla de presentació inicial que ha de 

mostrar-se una vegada s’iniciï l’aplicació. Aquesta pantalla s’anomenarà quadre de 

comandament. 

Per la creació d’aquet, es construeix un formulari en vista disseny i a partir d’aquí 

s’afegeixen botons de comandament que permetin vincular l’obertura de formularis i 

informes fàcilment mitjançant la utilització d’un assistent que Microsoft Access té per la 

programació d’aquest botons de comandament.  

Una cop creats els controls necessaris, també es pot procedir a la inserció d’una 

imatge identificava de l’aplicació en aquesta pantalla inicial. En  la Fig. 7.38 apareix el 

quadre de comandament definitiu que permet accedir a les diferents parts de l’aplicació. En 

aquesta pantalla inicial, es pot comprovar com apareix la imatge del logotip de l’empresa.  

Cal remarcar que amb aquest procediment es poden vincular en cascada tantes 

operacions com sigui necessàries. Per exemple, de la pantalla de la Fig. 7.38, es pot 

accedir a una subpantalla en la que apareixerien diferents Pressupostos Estàndard per 

seleccionar, així com la possibilitat de detallar les hores. 

Fig. 7.37 Estructura de l’informe amb les hores detallades. 
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Una vegada s’ha construït el formulari que ha de servir com a quadre de 

comandament, el següent pas es forçar que aquesta pantalla sigui la pantalla inicial de 

l’aplicació. D’aquest manera, quant s’entri en l’aplicació, l’usuari veurà només aquesta 

pantalla principal i des d’aquesta accedirà a les parts que li interessen. 

Microsoft Access permet la selecció d’un formulari com a pàgina principal que serà 

mostrada al entrar en la base de dades. En la Fig. 7.39, es mostra com s’ha escollit en 

aquesta possibilitat que ofereix Access, que sigui el quadre de comandament (Formulari 

Control) el que apareixi al entrar a l‘aplicació. 

 

Fig. 7.38 Quadre de comandament principal. 

Fig. 7.39 Pantalla per forçar l’aparició inicial del quadre de comandament. 
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8. Avaluació econòmica del cost de l’aplicació  

En aquest capítol, no es tractaran les millores obtingudes en el camp econòmic fruit 

de la implantació de l’aplicació en l’empresa. Aquestes millores s’exposaran en les 

conclusions per considerar-se de gran importància la estimació del valor d’aquests valors 

com a resultat de la implantació de l’aplicació. 

Per tant, aquí es farà una aproximació del cost de l’aplicació a efectes de poder 

proposar un preu estimatiu d’aquesta en el mercat. Malgrat aquest fet, s’ha de tenir en 

compte que l’objecte del projecte és exclusivament el de fer una aplicació personalitzada a 

l’empresa estudiada perquè en aquesta es produeixin unes millores. Però tenint en compte 

la possibilitat d’utilització per altres empreses, es fa aquest estudi a efectes informatius i de 

mostrar un altre possible aprofitament de l’aplicació contruida.  

8.1. Consideracions inicials 

Abans d’avaluar del cost de l’aplicació construïda s’han de fer unes consideracions 

inicials: 

• L’aprenentatge dut a terme en l’elaboració de l’aplicació, ja què el coneixement inicial 

de Microsoft Access i l’actual per part de l’autor de l’aplicació no és el mateix. 

Per tant, si es vol trobar un cost i desprès un preu que pugui comparar-se amb altres 

aplicacions o programes del mercat, s’ha de considerar que l’aplicació es construeix 

per una persona amb els coneixements ja adquirits. A tal efecte, s’avaluaran els 

costs des d’una perspectiva que considerarà el treball d’un especialista sènior en 

Microsoft Access i un de júnior. 

• L’aplicació creada es fonamenta amb la diferenciació i aquesta s’obté personalitzant 

el producte per l’usuari. Així, aquest pot disposar d’una eina exclusiva i senzilla 

d’utilitzar sense que li suposi cap aprenentatge excessiu però sense perjudici d’una 

total funcionalitat a l’hora de complir els objectius permetre suportar modificacions. 

Obtenir aquesta diferenciació i exclusivitat implica realitzar un treball d’adequació de 

la base de dades i algunes parts de la presentació de l’aplicació. Aquesta adequació, 

ha de ser en funció del tipus d’empresa i client. 

• S’ha de considerar que malgrat l’aplicació s’ha construït específicament per una 

empresa de lampisteria, aquesta té suficient flexibilitat com per poder ser adaptada 

per a qualsevol altre tipus d’empresa què compleixi uns requisits de dimensió, procés 

productiu, i de necessitats semblants a les descrites per l’empresa estudiada.  
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A mode d’exemple, qualsevol empresa de construcció com per exemple guixaires, 

fusters, paletes, etc. Podrien ser fàcilment inclosos com a clients potencials de 

l’aplicació, però també s’hi podrien incluir empreses de jardineria, de venda de 

materials en que no es requereixi un flux de venda molt continu, etc. 

8.1.1. Cost estimat de la construcció de l’aplicació i preu proposat 

Les figures Fig. 8.1 i Fig. 8.2 mostren respectivament i a grans trets els costos 

estimats de la creació genèrica de l’aplicació i de l’adequació a una empresa en concret. En 

aquestes taules, s’han aplicat les dues primeres consideracions de l’apartat anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest punt s’han d’independitzar els dos tipus de conceptes de les taules 

anteriors: Mentre que en el primer cas és un cost únic pel fet d’haver construït l’aplicació, el 

segon cas correspon a un cost iteratiu cada vagada que s’adeqüi el que s’ha anomenat 

com aplicació genèrica personalitzant-la a una empresa particular.  

En cas de que es demanessin requeriments individualitzats no genèrics, com podria 

ser l’adequació d’una base de dades especifica de l’empres en la qual s’instal·la. Aquests 

requeriments haurien de considerar-se independentment del cost proposat. 

Fig. 8.1 Taula amb el detalla dels costs generals de la construcció de l’aplicació genèrica. 

Fig. 8.2 Taula amb el detalls particulars de l’adequació del model d’aplicació genèrica. 

Concepte
Tipus

 especialista
Nº Hores Cost [€/h]

Total per 
concepte

Disseny de l'aplicació i funcionalitats Sènior 5 50 250

Sènior 2 50 100

Júnior 28 25 700

Sènior 1 50 50

Júnior 15 25 375

Sènior 3 50 150

Júnior 20 25 500

2125

Creació de la part d'interacció amb el diari de feines

Creació de la part de pressupostos estándar

Creació de consultes i presentacions dels informes

Total costos creació aplicació estándar

Concepte
Tipus

 especialista
Nº Hores Cost [€/h]

Total per 
concepte

Sènior 5 50 250

Júnior 5 25 125

Adequació presentació inicial Júnior 1 25 25

Adequació presentaió final informes Júnior 2 25 50

Adequació presentació formularis Júnior 1 25 25

Adequació base dades estandar oficial sector Júnior 3 25 75

550Total costos creació aplicació estándar

Contacte client per detectar adequacions necessaries
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A banda d’aquest fet, genèricament, com major número d’aplicacions s’instal·lin 

menor podrà ser el preu a demanar per aquestes. La Fig. 8.3 mostra diferents preus de 

venda a partir dels costos anteriors i en funció del numero d’aplicacions venudes. En els 

preus de venda que apareixen s’ha considerat que s’introdueix un marge de benefici què 

s’ha estimat en un 35%, però hauria de ser estudiat amb més deteniment i podria variar en 

funció del numero d’aplicacions individualitzades creades així com de la situació del mercat. 

Finalment, s’ha de tenir en compte que aquest preu, en principi s’hauria de pagar 

una sola vegada. En canvi, altres solucions del mercat en la mateixa direcció que l’aplicació 

construïda, normalment cobren una quota anual en torn als 300€.  

Aquest opció d’aplicar una quota anual podria considerar-se dividint el preu resultant 

en diferents períodes a efectes de reduir el cost inicial pels clients. En aquest cas, s’hauria 

de considerar l’evolució prevista de preu del diner i de la inflació per assegurar que els 

marges de benefici es mantenen. Una altre opció, seria introduir alguna taxa de 

manteniment anual a canvi d’introduir millores o actualitzar informació de la base de dades. 

Però aquest conceptes es surten del propòsits del projecte i per tant, no s’avaluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3 Evolució del preu sense impostos en funció de Nº d’aplicacions instal·lades. 

Aplicacions 
instal·lades

Preu de venda en funció del Nº
 d'aplicacions instal·lades

Aplicacions 
instal·lades

Preu de venda en funció del Nº
 d'aplicacions instal·lades

5 1.316,25 € 55 794,66 €
10 1.029,38 € 60 790,31 €
15 933,75 € 65 786,63 €
20 885,94 € 70 783,48 €
25 857,25 € 75 780,75 €
30 838,13 € 80 778,36 €
35 824,46 € 85 776,25 €
40 814,22 € 90 774,38 €
45 806,25 € 95 772,70 €
50 799,88 € 100 771,19 €
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Conclusions 

Es recorda que en l’annex A es detalla l’estudi de la situació econòmica inicial de l’empresa 

i en l’annex B l’estudi estimatiu després de la implantació de l’aplicació. 

A partir de la comparació entre els dos annexos i d’acord amb els objectius definits 

en el projecte, a continuació es recopilen des del punt de vista econòmic aquells resultats 

obtinguts com a fruit de la implantació realitzada: 

• S’ha disminuït el temps d’anotació del material per a les instal·lacions gràcies a la 

utilització de conjunts d’informació amb mitjans per facilitar la cerca. 

• S’ha incrementat la freqüència d’emissió de factures i disminuït el temps dedicat a 

fer-les. Això ha estat possible per la disminució de passos i per haver informatitzat el 

procés. 

Aquests dos resultats han incidit notablement en dos aspectes financers. 

� Reducció del període de maduració de l’empresa, passant de 89,84 a 63,80 dies. 

Concretament de les parts que configuren aquest període de maduració, són 

especialment notòries les millores en: el subperíode de facturació, que ha passat 

de 26,74 a 10,5 dies i el subperíode de cobraments que s’ha reduït de 22,76 a 

15,09 dies perquè els clients paguen amb més facilitat i més ràpidament. 

� Reducció del capital circulant mínim, passant de 2341,15€ a –2407,01€, que 

significa que l’empresa cobra abans de pagar els materials als proveïdors.  

Aquest valor negatiu pot resultar excessiu si no s’aprofundeix en el coneixement 

del tipus d’empresa. Però tenint en compte el tipus d’empresa individual, i que per 

tant el titular pot tenir cura amb gran detall de complir els terminis proposats en 

l’annex B, es creu que aquest valor s’ajustarà fidelment a la realitat. 

Des del punt de vista dels resultats més subjectius s’ha de destacar: 

• Disminució del nombre d’errors que es cometien en la realització dels càlculs 

manualment o en l’anotació dels preus. Aquest fet implica també l’anul·lació de 

factures a repetir per errors a l’hora que permet no haver de controlar 

exhaustivament cada factura que s’emet per comprovar la no existència d’errades. 

• S’ha donat al client una millor percepció de l’empresa i major confiança. Això és 

degut a la millora de la presentació i estructuració dels informes generats per 

l’empresa. També per la confiança que genera els càlculs fets amb ordinador en 

detriment de quan es feien manualment.  
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Recomanacions 

Hi ha una sèrie de recomanacions que poden fer-se per al treball futur. Aquestes 

recomanacions però, aniran supeditades tant al grau d’utilització de l’aplicació com al 

creixement de l’empresa, i genèricament apunten cap a les següents direccions: 

• Utilitzar la Taula Feines com a generador d’informes que permetin controlar la 

comptabilitat de l’empresa, de cara a facilitar la gestió econòmica diària i del 

pagament d’impostos. 

• Utilitzar la Taula Feines com a generador d’informes que permetin conèixer tenir 

controlat el material que s’ha utilitzat durant un període i fer estimacions de les 

necessitats futures. 

• Afegir un mòdul per a controlar el material que arriba a l’empresa, el material que hi 

ha en el magatzem i relacionar-lo amb les sortides. Així es podria controlar l’estoc, 

les necessitats i conèixer més exactament el cost que l’emmagatzematge implica, a 

efectes de minimitzar-lo. 

• Crear un mòdul per al control dels treballs de l’empresa i gestionar les previsions de 

futurs treballs. També hauria de permetre assignar a cada instal·lació l’operari que 

l’hauria de realitzar i a partir d’aquí també es disposaria d’una eina per avaluar el 

rendiment dels treballadors per comparació entre els pressupostos i la realitat. 
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