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Resum 

Aquest treball de fi de grau consisteix en la creació d’una aplicació de mòbil que pretén emular 

l’experiència de l’usuari client que busca comprar productes a través d’afegir receptes a la 

cistella de la compra. A més a més, l’aplicació està connectada a una base de dades en temps 

real que emmagatzema les dades de l’usuari de les compres que realitza i de les seves 

preferències. 

Si bé ja hi ha aplicacions de receptes semblants, s’ha decidit enfocar-ho d’aquesta manera 

per tal de dinamitzar l’experiència de l’usuari al comprar a través d’una aplicació de mòbil. 

L’aplicació desenvolupada consisteix, per tant, en una aplicació de receptes les quals es 

poden afegir els seus ingredients a la cistella de la compra per un futur pagament. Així doncs, 

l’aplicació disposa d’una gestió de les quantitats dels productes del cistell de la compra prèvia 

selecció de la botiga a la qual comprar-los. També, es poden consultar les localitzacions de 

les botigues i del propi usuari gràcies a l’eina de Google Maps. A més a més, es guarda en la 

base de dades del núvol l’historial i preferències de l’usuari per mantenir la seva experiència 

vinculada a la seva sessió des del dispositiu Android que empri.   

Aquest projecte ha estat desenvolupat per a dispositius Android, mitjançant l’entorn de 

desenvolupament Android Studio emprant el llenguatge de programació Kotlin. Per la base de 

dades en temps real es fa servir Firebase. Per generar la base de dades de receptes s’ha 

emprat Food2Fork. I, per mostrar els mapes i les botigues s’ha utilitzat la API de Google Maps. 
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1. Glossari 

Al llarg de tot el projecte apareixen termes vinculats amb la programació que són necessaris 

i que defineixo a continuació: 

API. És l’abreviatura d’Interfície de Programació d’Aplicacions. Són un seguit de funcions ja 

implementades que permeten accedir a un tercer a certa informació per la banda de qui ofereix 

la API. 

BBDD. És l’abreviatura de Base de Dades. És un conjunt de dades estructurades 

emmagatzemades per a la seva consulta. 

Kotlin. Llenguatge de programació orientat a objectes que funciona sobre la màquina virtual 

de Java i que pot ser compilat a codi font de JavaScript. És també, juntament amb Java, un 

dels llenguatges que rep ple suport a l’aplicatiu Android Studio. 

Android Studio. És l’entorn de desenvolupament integrat oficial per la plataforma Android. 

IDE. És l’abreviatura de “Integrated Development Environment”, és a dir, Entorn de 

Desenvolupament Integrat. És una eina informàtica que permet el desenvolupament de 

programari de manera ràpida i còmode. 

SDK. És l’abreviatura de “Software Development Kit”, és a dir, Kit de desenvolupament de 

programari. És un conjunt d’eines que permet al programador crear aplicacions per un sistema 

en concret.  

Fitxer .json. És un tipus de fitxer de text per l’intercanvi de dades. JSON és l’acrònim de 

JavaScript Object Notation.  

Fitxer .apk. És un fitxer que conté una aplicació desenvolupada per l’entorn Android. 

Activitat. Dins de l’entorn d’Android, una activitat és una classe que s’encarrega de mostrar 

per pantalla una finestra amb el respectiu contingut de tal manera que l’usuari pugui 

interactuar amb ella. 

Firebase. És una plataforma de desenvolupament d’aplicacions mòbil i web que ofereix 

serveis d’emmagatzematge i de desenvolupament. 

Frontend. Dintre del desenvolupament d’aplicacions, és tot el que conforma la part de 

l’experiència de l’usuari envers una aplicació. 

Backend. Dintre del desenvolupament d’aplicacions, és tot el que conforma el funcionament 
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d’una aplicació com, per exemple, les bases de dades. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Gràcies a un bon amic se’m va proposar que col·laborés en el desenvolupament d’una 

aplicació Android prototipus, per un curs d’emprenedoria que ell estava realitzant. D’aquí va 

néixer la curiositat per entendre l’origen del desenvolupament de les aplicacions Android 

natives des de zero. La idea del projecte que em va proposar ell era la de desenvolupar una 

plataforma que connectés les botigues de barri de tota la vida amb els possibles clients, una 

mena d’ecommerce (comerç electrònic) que permetés l’actualització tecnològica dels negocis 

de barri. Amb l’enfoc de que un client pogués comprar uns productes a través de l’aplicació a 

una botiga i que els passés a recollir sense haver d’esperar cap cua. 

I, com que volia poder traslladar aquest repte a l’àmbit acadèmic, vaig adaptar de forma cauta 

els objectius i funcionalitats que volia transmetre en una aplicació semblant per a poder 

realitzar el treball de fi de grau, de manera que formés part en l’aprenentatge del món de les 

aplicacions de mòbil. 

2.2. Motivació 

Durant el transcurs del grau he après moltes coses de diferents temàtiques però envers l’àmbit 

informàtic, principalment, el que s’ha donat de teoria involucrava tan sols un llenguatge de 

programació: Python. Cal esmentar, tanmateix, que com en tot llenguatge informàtic succeeix 

dominar-ne un requereix molt de temps i molta pràctica, ja que la versatilitat, almenys en 

Python, és molt extensa. 

Tot i això, l’interès per poder aprendre nous llenguatges va ser més gran que el no saber per 

on començar. Precisament, no fa gaire més d’un any i mig el llenguatge de programació Kotlin 

va ser implementat dintre de la plataforma d’Android Studio de cara a la programació 

d’aplicacions. Així doncs, els llenguatges oficials d’Android Studio són tres: C++, Java i Kotlin. 

Cal esmentar, també, que un dels avantatges de Kotlin és que el fan operable amb Java [1], 

és a dir, que qualsevol codi escrit amb Java es pot emprar directament en Kotlin.  
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3. Introducció 

En els darrers temps, el comerç electrònic cada vegada ha anat prenent més i més 

protagonisme en la societat actual. De fet, és una tendència que ja predomina en alguns 

sectors com poden ser la venda dels bitllets d’avió, els serveis de transport i els serveis 

d’allotjament com hotels o d’aquesta mena. Aquesta expansió del comerç electrònic, també, 

s’ha estès a través de plataformes com Amazon, Alibaba, Wish o Ebay que ofereixen una 

àmplia gamma de productes.  

Amb tot això, els comerços espanyols tenen més visibilitat en aquest àmbit del comerç i, 

actualment, una de cada quatre pymes (petita i mitjana empresa) ofereix els seus productes 

online [2].  

D’altra banda, en aquest darrer marc de crisis econòmica que s’ha viscut a Espanya en els 

darrers anys ha deixat, entre altres coses, una clara diferència entre les grans cadenes i els 

petits comerços: en el període 2007-2016 els petits establiments han venut un 30% menys 

segons l’INE (Institut Nacional d’Estadística) [3].   

Per tant, el que es pretén amb aquest projecte és presentar un prototipus d’una eina que 

permeti als comerços de barri de sumar-se a l’adaptació tecnològica. I s’ha decidit focalitzar-

se en la branca alimentària dintre del comerç local, per tal d’assolir-ho d’una manera creativa: 

presentant els productes alimentaris a través de receptes culinàries.   

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte són el disseny, la implementació i la posada en funcionament d’un 

prototipus d’aplicació Android que simuli el comportament normal de l’aplicació final enfocada 

a l’experiència dels usuaris. Cal esmentar que dintre del projecte, com a objectius específics 

es té en compte dur a terme: 

• Crear una interfície de registre d’usuari (client) 

• Crear usuaris del perfil d’usuari que busca comprar productes a través de l’aplicació 

• Connectar l’aplicació a una base de dades en temps real 

• Crear una BBDD de receptes 

• Crear una interfície de presentació de les receptes 

• Poder guardar receptes a Preferides 

• Poder cercar receptes en la BBDD de receptes 
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• Poder afegir productes a través d’afegir receptes a la cistella de la compra 

• Poder modificar les quantitats dels productes abans de realitzar el pagament 

• Simular una BBDD de botigues a les que poder comprar 

• Poder seleccionar la botiga a la qual es compra 

• Consultar la posició de la botiga a la que es compra 

• Simular el pagament d’una sèrie de productes 

• Poder consultar els rebuts o factures dels pagaments realitzats 

• Sincronitzar en temps real totes les dades de cada usuari a la base de dades del núvol 

o servidor 

3.2. Abast del projecte 

Dintre d’aquest projecte, fonamentalment, es poden distingir tres tipus de perfils: usuari client, 

usuari botiguer i administrador:  

• El client és el que busca els productes a través de les receptes de l’aplicació, i si compra 

ho fa al botiguer.  

• El botiguer actualitza l’estat de l’inventari dels seus productes i els respectius preus per tal 

de que els clients puguin comprar-ne. 

• L’administrador vetlla pel bon funcionament del programa per a que el client pugui fer 

servir l’aplicació i perquè el botiguer pugui actualitzar les seves dades en quan ho 

necessiti.  

Principalment, en aquest projecte, es dona abast a l’enfoc de client, és a dir, no s’abasta tant 

l’enfoc dels botiguers com de la gestió dels administradors que treballen pel correcte 

funcionament global. 
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4. Antecedents 

4.1. Aplicacions de receptes 

Dintre del món de les aplicacions a Google Play Store hi ha una gran quantitat d’aplicacions 

enfocades a receptes. De totes elles les més ben valorades, és a dir, les que estan puntuades 

amb mitjana de 4 estrelles o més pels usuaris són més de dos-centes. D’aquestes, vull 

ressaltar-ne dues. 

4.1.1. “Recetas de cocina casera gratis” 

“Recetas de cocina casera gratis” és el nom que té l’aplicació de l’empresa Cookpad[4] per la 

comunitat hispano-parlant. El funcionament de l’aplicació és senzill: és un portal de receptes 

en el que l’usuari pot aportar les seves pròpies, tot adjuntant una fotografia del plat. A més a 

més, pot puntuar les receptes externes positivament i deixar la seva opinió com a comentari. 

Cal dir, també, que l’usuari té l’opció de poder guardar les receptes com a preferides.  

Tot i això, l’enfoc que intenta transmetre aquesta aplicació és, també, l’enfoc de xarxa social, 

ja que fomenta la interacció entre els usuaris a través de l’opció de xat tot obrint la versatilitat 

i potencial de la comunitat que la conforma. 

4.1.2. “Recetas” 

Aplicació desenvolupada per Eroski Consummer que ofereix receptes amb un enfoc 

nutricional i de salut a la vegada. Et permet crear menús diaris i setmanals, crear llistes de la 

compra i cercar receptes amb una àmplia gama d’atributs. [5] 

4.2. Aplicacions d’ecommerce local 

Dins la branca alimentària, moltes cadenes de supermercats ja destaquen per disposar 

aplicacions de mòbil com, per exemple, poden ser; Mercadona, Dia, Carrefour i Lidl entre 

d’altres. Però, cal destacar-ne la recent aparició d’una que busca connectar el comerç local 

de barri amb la tecnologia d’avui en dia: “Manzaning”. 

4.2.1. “Manzaning” 

“Manzaning” és una aplicació que permet comprar a botigues i mercats de la teva ciutat amb 

enviaments a domicili. Aquesta startup que va néixer el 2016 ofereix en la seva aplicació una 

manera per fer la compra des del mòbil a comerços locals, permetent el contacte amb els 
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botiguers en un intent de transmetre la proximitat del servei.  

Aquest any passat, ja agrupava 150 botigues a Barcelona i cinc mercats municipals. Els 

principals productes que es poden trobar al catàleg de Manzaning són, principalment, aliments 

frescos, com poden ser: fruita, hortalisses, carn o peix. Encara que, també, es poden trobar 

productes de complement per a la llar [6].  

El seu funcionament es basa en buscar els productes per catàleg i l’usuari disposa la opció 

de parlar amb el botiguer per via d’un xat o per conversa telefònica. Així doncs, permet 

programar la hora de rebuda dels productes comprats a casa [7]. Això sí, l’usuari s’ha de 

registrar amb un correu personal per tal de poder desbloquejar el funcionament complet de 

l’aplicació.  

 

 

 

  



Pàg. 14  Memòria 

 

5. Anàlisi i disseny 

5.1. Model de requeriments 

5.1.1. Rols 

Dins del marc en que es desenvolupa aquest projecte es poden distingir clarament tres tipus 

de rols: 

• Usuari: és tota aquella persona que empra l’aplicació amb l’interès de comprar algun 

producte dels que s’ofereix per part dels botiguers, el que correspondria amb el frontend. 

Pot registrar-se i té permisos de lectura i escriptura de només el seu compte. 

 

• Botiguer: és tota aquella persona que empra l’aplicació des de la perspectiva del venedor, 

el que ofereix els seus productes als potencials compradors, el que correspondria amb el 

backend. Només té permisos de lectura i escriptura sobre la part de la base de dades que 

li correspon al seu negoci i en pot modificar el contingut. 

 

• Administrador: és tota aquella persona que controla i regeix el correcte funcionament del 

frontend i el backend. Vetlla pel correcte funcionament del sistema global. Té accés 

complet de lectura i escriptura de tot el contingut de les bases de dades i té la capacitat 

d’assignar als altres usuaris. 

Cal remarcar, però, que com s’ha esmentat abans a la Introducció tan sols s’enfoca l’aplicació 

de cara a l’experiència del rol de l’Usuari. 

5.1.2. Requeriments generals 

Els requeriments generals del projecte són els següents: 

• L’aplicació ha de funcionar en la gran majoria de dispositius mòbils i tauletes Android. 

• Les dades dels usuaris han de poder estar sincronitzades a temps real. 

• L’usuari s’ha de poder registrar i autentificar quan accedeix a l’aplicació, tenint l’opció 

de que se’l recordi per no haver d’entrar amb l’usuari i contrasenya cada vegada que 

inicia l’aplicació. 

• L’usuari ha de poder guardar receptes com a preferides i disposar del registre de les 

compres que hagi realitzat amb l’aplicació. 

• L’usuari ha de poder cercar receptes dintre de la BBDD de receptes. 

• L’usuari ha de poder seleccionar en quina botiga poder comprar els productes i veure 

en el mapa la localització de les botigues a les que pot comprar. 
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5.1.3. Requeriments funcionals 

A continuació, a la Il·lustració 1, s’anomenen els requeriments funcionals de l’aplicació des de 

la perspectiva de l’Usuari: 

Identificació Àmbit Títol del requeriment Descripció 

R. Usuari 1 

Gestió del 

registre 

d’usuari 

Registrar-se com a 

nou usuari 

Crear un usuari a la base de dades a 

partir del nom, els cognoms, el correu 

i la contrasenya. Amb una verificació 

de l'usuari amb correu de confirmació. 

R. Usuari 2 Iniciar sessió 

Autentificar-se com a usuari registrat 

a través del nom d’usuari (el correu 

electrònic proporcionat) i la 

contrasenya corresponent. 

R. Usuari 3 Tancar la sessió 
Sortir de la sessió iniciada en 

l’aplicació. 

R. Usuari 4 
Recuperar la 

contrasenya 

Poder canviar la contrasenya a través 

del correu. 

R. Usuari 5 

Gestió de les 

receptes 

Preferides 

Consultar una recepta Visualitzar una recepta en l’aplicació 

R. Usuari 6 
Afegir / Eliminar una 

recepta 

Poder modificar la llista de les 

receptes preferides afegint i eliminant 

elements (receptes). 

R. Usuari 7 

Gestió de la 

cerca de 

receptes 

Cercar receptes en la 

BBDD 

Poder cercar receptes en la BBDD de 

receptes de l’aplicació. 

R. Usuari 8 

Gestió de la 

cistella de la 

compra 

Modificar la quantitat 

dels productes 

Poder variar la quantitat que l’usuari 

vol d’un determinat producte 

R. Usuari 9 Seleccionar la botiga 
Poder seleccionar la botiga on l’usuari 

compra els productes 

R. Usuari 10 
Consultar la posició de 

la botiga 

Poder visualitzar en el mapa la 

posició de la botiga respecte la 

posició del propi usuari. 
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R. Usuari 11 

Gestió dels 

comprovants 

de compra 

Consultar un 

pagament 

Poder consultar el pagament d’una 

sèrie de productes en un dels 

establiments o botigues. 

Il·lustració 1. Taula de requeriments de l’Usuari. Font pròpia. 

5.2. Anàlisi 

5.2.1. Arquitectura 

La interacció entre els diferents usuaris i les BBDD es resumeix a l’esquema de la Il·lustració 

2 que es veu a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2: Esquema de la base de dades i la seva interacció amb els 

usuaris. Font pròpia. 

La base de dades conté bàsicament tres blocs d’informació: 

• Usuaris i registres personals. En aquest bloc s’emmagatzemen les dades personals 

de l’usuari, així com les compres que ha realitzat i les receptes que ha guardat a 

Preferides.  

• Localització. En aquest bloc s’emmagatzemen la posició actual de tots els usuaris, i 

Usuaris i 

registres 

personals 

BBDD 

Localització 

Inventaris de les 

botigues i respectius 

preus 

Botiguer Administrador Usuari 
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això permet geolocalitzar-los per poder mostrar les botigues que tenen a prop seu. 

• Inventaris de les botigues i respectius preus. En aquest bloc s’emmagatzemen els 

productes, les quantitats que en disposa cada botiga i el preu al que estan. Tot i això, 

per agilitzar el funcionament del prototip d’aplicació, s’emmagatzemen de manera 

local a l’aplicació. 

Cal esmentar, també, que la BBDD de receptes s’ha pensat situar-la en la memòria local de 

l’aplicació per tal d’agilitzar-ne el funcionament de l’aplicació. 

5.3. Disseny 

5.3.1. Diagrama de classes 

Per l’estructura que s’ha plantejat, es presenta, a continuació, el diagrama provisional de 

l’aplicació i les respectives classes que conformen cada part en la Il·lustració 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inici Registrar-se Entrar com a usuari ja 

registrat 

Pàgina principal – Categories de receptes 

Receptes Preferides Cercador 
Cistella de la 

compra 

Historial de 

compres 

Selector de 

botigues 

Rebut / Factura 

Il·lustració 3. Diagrama de funcionament de l’aplicació. Font pròpia. 
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Per cada apartat es requereix, almenys, una classe amb una sèrie d’atributs: 

• Registrar-se i Entrar com a usuari registrat requereixen la classe Usuari, que té els 

següents atributs: 

o Nom 

o Cognoms 

o Correu electrònic 

o Contrasenya 

• Pàgina principal requereix la classe Recepta adaptada a les categories, així doncs, 

presenta els següents atributs: 

o rId: cadena de caràcters que identifica a la recepta. 

o Títol: nom de la recepta. 

o Autor: el lloc del qual procedeix la recepta. 

o Categoria: la categoria respecte la qual la recepta en forma part. 

• Cercador i Preferides requereixen la classe Recepta adaptada a presentar l’element en 

llistes i presenta els següents atributs: 

o rId: cadena de caràcters que identifica a la recepta. 

o Títol: nom de la recepta. 

o Autor: el lloc del qual procedeix la recepta. 

• Receptes requereix la classe Recepta, que presenta els següents atributs: 

o Url_Imatge: enllaç web de la imatge de la recepta. 

o Url_Autor: enllaç web de la pàgina web original d’on s’ha extret la recepta. 

o rId: cadena de caràcters que identifica a la recepta. 

o Títol: nom de la recepta. 

o Autor: el lloc del qual procedeix la recepta. 

o Ingredients: conjunt d’ingredients i quantitats respectives que conformen la 

recepta. 

• Cistella de la compra requereix de la classe Ingredient, que presenta els següents atributs: 

o pId: cadena de caràcters que identifica el producte. 

o Nom 

o Quantitat: número que representa els kg de cert producte que té a la cistella. 

• Selector de botigues requereix de la classe Botiga, que presenta els següents atributs: 

o bId: cadena de caràcters que identifica la botiga. 

o Nom 

o Distància: número que representa la distància en metres des d’on es troba l’usuari. 

o Preu: preu provisional en cas que es comprin els productes seleccionats en la 

botiga corresponent. 
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• Rebut / Factura  requereix la classe Botiga i la classe ItemFactura. La classe Botiga 

presenta els mateixos atributs que l’esmentada anteriorment. D’altra banda, la classe 

ItemFactura presenta els següents atributs: 

o Nom: és el nom del producte. 

o Quantitat: en kg. 

o Cost: en euros. 

• Historial de compres requereix la classe ItemHistorial, que presenta els següents atributs: 

o Data: dia i hora en que s’ha realitzat un pagament. 

o Botiga: on s’ha comprat. 

o Preu: cost de la compra. 

5.3.2. Model de comunicació 

L’aplicació empra una arquitectura de client-servidor pel que fa a la comunicació. Quan un 

Usuari inicia l’aplicació, el que seria el client, s’inicialitza la comunicació client-servidor en el 

mòbil o tauleta. Però, fins que l’Usuari no s’autentifiqui, no s’estableix una relació Usuari – 

BBDD, el que seria el servidor. La BBDD és l’encarregada de transmetre tota la informació 

corresponent de l’Usuari: receptes guardades a Preferides, l’historial de compres i els 

productes que té actualment en la cistella de compra. Així doncs, s’assegura que l’Usuari no 

perd en cap moment la seva informació en cas de perdre l’aplicació en el seu dispositiu 

Android. 
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6. Implementació 

6.1. Eines de desenvolupament 

6.1.1. IDE Android Studio 

Android Studio és l’entorn de desenvolupament integrat oficial per la plataforma Android des 

de finals de l’any de 2014. El desenvolupador d’aquesta IDE és Google i l’ús n’és gratuït. A 

més a més, presenta moltes eines per tal de facilitar-ne el desenvolupament d’aplicacions. 

Com, per exemple, la integració de llibreries externes amb Gradle, l’editor d’interfícies per 

arrossegament i la opció de provar l’aplicació en un dispositiu virtual Android[8]. 

Per dur a terme que l’aplicació pugui estar disponible s’ha seleccionat que sigui operable a 

partir del nivell d’API 19 (KitKat), com es pot veure a continuació a la Il·lustració 4, ja que així 

es dona abast a un 90,1% dels dispositius Android actuals. 

  

Il·lustració 4. Distribució de les versions d’API Android. Font pròpia. 
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6.1.2. Android SDK Manager 

És l’eina d’Android Studio encarregada de gestionar les descàrregues i actualitzacions del kit 

de desenvolupament per la corresponent versió d’Android. Per tal de poder realitzar 

aplicacions en una determinada versió Android cal tenir descarregat el software respectiu[9]. 

6.1.3. API Google Maps 

Google Maps és un servidor d’aplicacions de mapes en la web que pertany a Alphabet Inc. 

Ofereix imatges de mapes desplaçables i, també, fotografies per satèl·lit del món [10]. De cara 

a les aplicacions Android, Android Studio permet la integració d’aquesta eina per tal de poder 

mostrar mapes amb les funcionalitats que es requereixin. Per tal de dur-ho a terme, s’han 

d’habilitar els serveis des de la Google Cloud Platform amb el codi específic de l’aplicació 

desitjada. 

De tots els serveis que ofereix Google Maps el que és requerit per aquest projecte és el de 

“Mobile NativeStatic Maps”, que permet càrregues il·limitades de consultes[11] amb tan sols 

la limitació d’ús de 500 QPS (Queries Per Second), és a dir, cinc-centes consultes per segon 

com a màxim[12]. 

6.1.4. Firebase 

Firebase és una plataforma enfocada al desenvolupament d’aplicacions web i d’aplicacions 

mòbil. Va ser adquirida per Google el 2014 [13] i ja l’any 2017 fou integrada, també, dins 

l’entorn de desenvolupament Android Studio. Entre la sèrie de serveis que ofereix, cal 

destacar-ne els dos que s’empren en el projecte: 

• Firebase Auth. És un servei que pot autentificar els usuaris utilitzant, tan sols, el codi 

del costat del client. A més a més, inclou un sistema d’administració de l’usuari amb 

el que es pot habilitar l’autentificació dels usuaris amb correu i contrasenya[14]. 

• Realtime Database. És una base de dades en temps real i NoSQL, això vol dir que no 

segueix una estructura SQL (Structured Query Language) i que, per tant, les dades 

s’emmagatzemen en forma d’arbre. És l’estructura que també segueixen els arxius de 

dades JSON (JavaScript Structured Object Notation). 

D’aquesta manera, Firebase proporciona dues eines per tal d’habilitar el registre d’usuaris i la 

gestió en temps real de la informació dels usuaris. Cal esmentar, però, les limitacions 

d’aquestes dos eines en el marge del no pagament pels serveis: 

• Firebase Auth. S’ofereix un límit de deu mil autentificacions al mes. 

• Realtime Database. S’ofereix com a límit gratuït el màxim de cent connexions 

simultànies, un màxim d’un gigabyte emmagatzemat en el núvol i un màxim de deu 
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gigabytes descarregats al mes [15]. 

6.1.5. Picasso 

Picasso és una llibreria que permet carregar imatges en aplicacions Android de manera 

asíncrona i a través d’enllaços url (Uniform Resource Locator) [16]. D’aquesta manera, 

s’allibera molt espai en l’aplicació per no haver de disposar de totes les imatges dintre dels 

seus recursos locals. 

6.1.6. API Food2Fork 

Food2Fork és un motor de busca de receptes que ofereix la opció de poder emprar la seva 

API (Application Programming Interface) de manera gratuïta limitant a cinc-centes consultes 

diàries als seus serveis[17]. Les funcions que es poden dur a terme són, principalment, dues: 

• Cercar per text: donada una API key i una consulta es reben fins a trenta resultats per 

consulta, és a dir, com a màxim trenta receptes per pàgina. 

• Aconseguir una recepta: donada una API key i un identificador de recepta es rep una 

sèrie de paràmetres de la recepta, es destaquen els següents: 

o image_url: la url de la imatge de la recepta. 

o source_url: l’enllaç web original del divulgador de la recepta. 

o ingredients: els ingredients de la recepta. 

6.1.7. Python 

Python és un llenguatge de programació multiparadigma que pot estar enfocat a la 

programació orientada a objectes, a la programació imperativa i a la programació 

funcional[18]. Entre el gran ventall de funcionalitats, els mòduls que es destaquen són: 

• Json: permet generar i modificar documents json. 

• Selenium: permet controlar i monitoritzar el navegador web Chrome. 

Principalment, la funció de Python respecte el projecte és la de construir les bases de dades 

corresponents per assegurar els objectius plantejats. 

6.2. Bases de dades 

Per realitzar el projecte han calgut una sèrie de bases de dades: la de receptes, la 

d’ingredients i la de botigues.   
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Il·lustració 5. Diagrama de les bases de dades amb els seus atributs. Font pròpia. 

La relació de les 3 bases de dades és clara, com es veu a la Il·lustració 5, ja que la BBDD 

d’Ingredients fa de nexe que connecta la BBDD de Botigues amb la BBDD de Receptes. A 

continuació, s’explica amb més detalls cadascuna d’elles i el com s’han realitzat. 

6.2.1. Base de dades de receptes 

Per dur a terme la BBDD de receptes es va decidir, en primer lloc, les categories que la 

formarien estiguessin basades en la procedència culinària. Per aquest motiu, principalment, 

les categories de les receptes corresponen a diferents països. Són les següents: 

 

• Receptes de menjar africà 

• Receptes de menjar americà 

• Receptes de menjar australià 

• Receptes de menjar brasiler 

• Receptes de menjar xinès 

• Receptes de menjar francès 

• Receptes de menjar alemany 

• Receptes de menjar grec 

• Receptes de menjar indi 

• Receptes de menjar italià 

• Receptes de menjar japonès 

• Receptes de menjar mexicà 

• Receptes de menjar rus 

• Receptes de menjar espanyol 

• Receptes de menjar suec 

• Receptes de menjar tailandès 

• Receptes de menjar turc 

• Receptes de menjar vegà 

• Receptes de menjar vegetarià 

  

Receptes Botigues 

Ingredients 

Categoria 

Títol 

Url imatge 

Url Autor 

Llista Ingredients: 

- Nom ingredient 

- Quantitat 

Id botiga 

Llista Inventari: 

- Id ingredient 

- Quantitat 

- Preu 

Nom ingredient 

Id ingredient 
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Aleshores, una vegada es van determinar les categories es va procedir a descarregar, de 

mitjana, unes 330 receptes per cada categoria a Food2Fork. I el total de receptes 

descarregades va ser de 6.280.  Com es pot veure a la Il·lustració 6, les dades que es rebien 

per cada recepta de Foodk2Fork eren les següents: 

 

Il·lustració 6. Diagrama dels atributs que té una recepta baixada de Food2Fork. Font: 

Food2Fork [19]. 

Una vegada es van descarregar totes les receptes es va establir quins eren els atributs 

necessaris de cara a realitzar la BBDD de receptes pel projecte, que són els que es presenten 

a continuació: 

• Image_url  

• Source_url 

• Title 

• Publisher 

• Ingredients 

I, com que els títols de les receptes i els seus ingredients estaven en anglès, es van realitzar 

unes funcions en Python que van traduir els títols i els ingredients al castellà, gràcies al mòdul 

Selenium i Google Translate. Així doncs, degut a això, es va decidir realitzar l’aplicació en 

l’idioma castellà per transmetre coherència global amb la BBDD de receptes. 

6.2.2. Base de dades d’ingredients 

Per tal de dur a terme la BBDD d’ingredients va caldre analitzar els ingredients presents en la 

BBDD de 6.280 receptes. El que es va descobrir, però, és que part de les receptes provinents 

de Food2Fork estaven mal adaptades: algunes no contenien els ingredients respectius i 

d’altres els contenien però amb unitats de mesura anglosaxones. I, com que tots els 

ingredients de totes les receptes sumaven una quantitat major a 67.000, no es podria resoldre 

de manera eficient fent-ho manualment. 

Per tant, en primer lloc, es va haver de desenvolupar un programa de Python amb un 
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algorisme per traduir cadenes de caràcters a un cert ingredient amb una determinada quantitat 

assignada (en grams). Però, per dur-ho a terme, calia tenir un diccionari amb ingredients. Així 

que es va realitzar un diccionari de 180 possibles productes, cadascun amb la corresponent 

sèrie de sinònims, per tal de arribar a un major abast. Per exemple, per cada producte tenia 

com a sinònims la forma del producte en singular i plural. 

D’altra banda, si es donava el cas de que per un ingredient no es pogués extreure amb 

claredat un producte o la seva quantitat es deixava en blanc. D’aquesta manera, es podria 

veure l’ingredient en l’aplicació tot i que no es pogués afegir a la cistella de la compra com a 

producte.  

6.2.3. Base de dades de botigues 

El model de la BBDD de botigues s’ha realitzat amb les següents hipòtesis: 

• Uniformitat de densitat de botigues en tota l’àrea de Barcelona. 

• Cada botiga disposa de tots els ingredients en quantitats variables. 

• Hi ha tres tipus de botigues, amb la mateixa probabilitat d’assignar-se, respecte els 

preus: cara, normal i barata. 

• Les botigues poden estar en tres zones respecte l’usuari: 

o Entre 0 i 300 metres de l’usuari 

o Entre 300 i 600 metres de l’usuari 

o Entre 600 i 900 metres de l’usuari 

En primer lloc, de cara al número de botigues que hi hauria d’haver s’ha tingut en compte que: 

• L’àrea de Barcelona és de 102,15km2 [20] 

• El número de botigues (a data de 2014) del sector del comerç quotidià alimentari és 

de 7.924 [21] 

Aleshores, suposant uniformitat de botigues en tota l’àrea de Barcelona, primer s’ha calculat 

l’àrea que s’abasta i que és circular de radi 0,9 km. Com es pot veure en la Equació 1 l’àrea 

és de 2,54km2. 

À𝑟𝑒𝑎 = 𝜋𝑟2 (Eq. 1) 

 À𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎 =  𝜋 · 0,92 = 2,54 𝑘𝑚2   

Així doncs, suposant la uniformitat de botigues a Barcelona, el número de botigues que són 

contingudes en aquesta àrea, com es pot veure en la Equació 2 és de: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠 = À𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎 · 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó (Eq. 2) 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠 =  2,54 𝑘𝑚2 ·  
7.924 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠

102,15 𝑘𝑚2 = 197 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑠  

Per últim, de cara els inventaris, cada producte s’ha generat segons una llei Normal de mitjana 

10kg i variància 3kg (N(10,3)). I, sobre els preus, si una botiga era cara els preus dels 

productes segueixen una llei Normal de mitjana 8€ i variància 1€2l (N(8,1)), si la botiga era 

normal els preus dels productes segueixen una llei Normal de mitjana 6€ i variància 1€2 

(N(6,1)), i si la botiga era barata els preus dels productes segueixen una llei Normal de mitjana 

4€ i variància 1€2 (N(4,1)).  

6.3. Primer contacte amb l’aplicació 

Un cop s’ha instal·lat l’aplicació satisfactòriament aquesta pot ser que aparegui a l’escriptori 

del dispositiu o al calaix d’aplicacions, en funció del dispositiu Android que sigui. 

Quan l’usuari executa l’aplicació apareix, en primer lloc, la Splash screen (pantalla de càrrega), 

com es pot veure a la Il·lustració 7.  

 

 

La pantalla de càrrega té la funció de dur a l’usuari a un dels dos següents llocs: 

• Activitat de registre: és on l’usuari es pot registrar. Des d’aquesta activitat es pot accedir, 

Il·lustració 7. Splash screen. Font pròpia. 
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també, a l’activitat d’iniciar sessió prement el TextView “¿Ya estàs registrado?”, com es 

pot veure a la Il·lustració 8 la figura de l’esquerra.  

• Activitat de la pàgina principal: en cas de que l’usuari hagi entrat amb anterioritat a 

l’aplicació i hagi marcat la casella de “Recuérdame”, a l’iniciar-se l’aplicació entra ja 

directament a la pàgina principal sense haver de tornar a iniciar sessió. 

 

Il·lustració 8. Activitat de registre (esquerra) i activitat de la pàgina principal (dreta). Font 

pròpia. 

6.3.1. Registre 

Per registrar-se l’usuari ha d’omplir el formulari i prémer el botó de “Crear cuenta”. Després 

d’això, l’usuari rep un correu de confirmació de la creació d’usuari. Un cop ha estat confirmat 

el correu, l’usuari ja pot iniciar sessió en l’aplicació. 

6.3.2. Iniciar sessió 

Una vegada l’usuari s’ha registrat i confirmat la creació del compte, ja pot iniciar sessió. Per 

tal de dur-ho a terme, tan sols ha d’escriure el correu electrònic amb el que s’ha registrat e 

introduir la contrasenya. Cal esmentar que l’usuari pot habilitar l’opció de “Recuérdame” per 

tal de no haver d’iniciar sessió cada vegada que vol utilitzar l’aplicació, com es pot veure en 

la Il·lustració 9 a la figura de l’esquerra. 

D’altra banda, si l’usuari no recorda pas la seva contrasenya pot prémer el TextView “¿Has 
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olvidado tu contraseña?” de l’activitat d’iniciar sessió. Així doncs, si l’usuari entra el seu correu 

en l’activitat de recuperar contrasenya, com es pot veure en la Il·lustració 9 en la figura de la 

dreta, se li envia un correu a la seva adreça de correu electrònic des d’on pot restablir la seva 

contrasenya. 

 

Il·lustració 9. Activitat d’iniciar sessió (esquerra) i activitat de recuperar contrasenya (dreta). 

Font pròpia. 

6.3.3. Pàgina principal 

En la pàgina principal cal fer menció, primerament, a les icones de la barra superior e inferior 

i el seu significat.  

A la barra superior, anant d’esquerra a dreta, es té en primera posició la icona de tancar 

sessió. I, en segon lloc, està la icona d’anar a l’activitat de la cistella de la compra. 

A la barra inferior, anant d’esquerra a dreta, es té: 

• Icona de la pàgina principal. Si es prem porta de nou a l’activitat de la pàgina principal. 

• Icona de cercar. Si es prem porta a l’activitat de cercar receptes. 

• Icona de preferides. Si es prem porta a l’activitat de les receptes preferides. 

• Icona de l’historial de rebuts. Si es prem porta a l’activitat dels rebuts de compres ja 

realitzades. 
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• Icona de configuració. Si es prem porta a l’activitat de la configuració de l’usuari. 

Dins la pàgina principal, inicialment, apareix el llistat de categories, com s’observa a la 

Il·lustració 10 a la figura de l’esquerra. Si es selecciona una d’aquestes categories, aleshores, 

apareix el llistat de les receptes que forma la categoria, com es veu a la Il·lustració 10 a la 

figura de la dreta. Cada recepta apareix, també, amb l’autor de la recepta. 

 

Il·lustració 10. Activitat de la pàgina principal mostrant categories (esquerra) i en el cas de 

mostrar les receptes de la categoria de menjar americà (dreta). Font pròpia. 

6.3.4. Recepta 

Quan s’ha seleccionat una recepta s’arriba a l’activitat recepta. Aquesta està formada pel títol 

de la recepta, la imatge de la recepta i el llistat d’ingredients. 

Si es prem el TextView “Autor”, com es veu a la Il·lustració 11, s’obre el navegador configurat 

per defecte i s’accedeix a la pàgina web original d’on s’ha extret la recepta que es presenta. 

La icona de l’estrella serveix per guardar o eliminar la recepta a Preferides. 

La icona de la cistella serveix per afegir a la cistella de la compra els ingredients que estiguin 

seleccionats del llistat d’ingredients. 
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Il·lustració 11. Activitat de la recepta (esquerra) i la recepta del lloc de l’autor oberta al 

navegador (dreta). Font pròpia. 

6.3.5. Cercar 

L’activitat de cercar consta fonamentalment de dos elements: un espai per tal de que l’usuari 

escrigui l’element a cercar (mínim 5 caràcters) i el botó per executar la cerca, com es pot veure 

a la Il·lustració 12. 

En quan s’ha premut el botó apareix a la banda central el llistat de receptes que contenen els 

caràcters que s’han cercat. Des d’aquest llistat es pot accedir a les receptes que apareixen. 
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Il·lustració 12. Activitat de la cerca inicial (esquerra) i la mateixa havent cercat “choco” en la 

BBDD de receptes (dreta). Font pròpia. 

6.3.6. Preferides 

L’activitat de receptes preferides mostra el llistat de les receptes que s’han marcat com a 

preferides, com es pot observar a la Il·lustració 13. Les accions que es poden realitzar són: 

• Consultar la recepta prement sobre ella 

• Eliminar-la de preferides pitjant a la icona de la paperera 
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Il·lustració 13. Activitat de les receptes preferides. Font pròpia. 

6.3.7. Cistella de la compra 

En l’activitat de la cistella de la compra es presenten els productes amb la possibilitat de 

modificar la seva quantitat i la opció d’eliminar-se de la cistella.  

Per tal de canviar la quantitat d’un producte cal escriure la nova quantitat amb el punt o la 

coma fent de separador, en cas de voler modificar els decimals. Després, cal prémer el botó 

d’enviar (la icona “>”) i s’actualitza la nova quantitat tant en l’aplicació com en la BBDD en 

temps real. 

A l’hora de procedir a seleccionar la botiga on realitzar la compra cal pitjar el botó de la part 

inferior que posa “Siguiente”, com es veu a la Il·lustració 14. 
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Il·lustració 14. Activitat de la cistella de la compra. Font pròpia. 

6.3.8. Seleccionar botigues 

En aquesta activitat es selecciona la botiga en la que l’usuari es disposa a comprar. Per 

defecte, està seleccionat l’atribut de les botigues que estan més properes (entre 0 i 300 

metres) i, també, les barates, com s’observa a la Il·lustració 15 a la figura esquerra. 

Una vegada s’han seleccionat les opcions, al prémer el botó de “>” es mostren a continuació 

les botigues que compleixen la configuració desitjada per l’usuari, com es pot veure a la 

Il·lustració 15 a la figura dreta. 

Cada botiga presenta les següents dades: 

• Nom de la botiga 

• El preu que la cistella de la compra té en la determinada botiga 

• La distància que hi ha des de l’usuari fins la botiga 

I per cada botiga es pot veure la seva posició en el mapa, com es veu a la Il·lustració 16. La 

gama de colors s’estableix de manera que: el marcador blau cel representa la posició de 

l’usuari, el marcador verd la botiga de la que es consulta la localització, els marcadors vermells 

corresponen a botigues a menys de 300 metres de l’usuari, els violetes corresponen a 

botigues entre 300 i 600 metres de l’usuari i les liles corresponen a botigues entre 600 i 900 

metres de l’usuari. 



Pàg. 34  Memòria 

 

 

Il·lustració 15. Activitat del selector de botigues per defecte (esquerra) i les botigues 

corresponents a la selecció per defecte (dreta). Font pròpia. 

 

Il·lustració 16. Mapes amb els marcadors de les botigues seguint una gama de colors de 

l’estil de mapa de temperatures. Font pròpia. 
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6.3.9. Pagament 

Després d’haver seleccionat la botiga on comprar, s’arriba a l’activitat de pagament. Aquí es 

presenten els productes, les seves quantitats i els preus corresponents; el preu total de la 

compra i altres dades com la data i la distància, com es pot observar a la Il·lustració 17. A més 

a més, es pot consultar la localització de la botiga respecte la posició de l’usuari, com es veu 

a la Il·lustració 18. 

Les opcions que l’usuari té en aquesta activitat són dues: pagar a través del botó “Aceptar” o 

tornar enrere a través del botó “Rechazar”. En cas d’acceptar, s’afegeix la factura a l’historial 

en la BBDD del núvol de l’aplicació. 

 

Il·lustració 17. Activitat de pagament, a l’esquerra la presentació normal i a la dreta el diàleg 

de confirmació de que es vol realitzar la compra. Font pròpia. 
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Il·lustració 18. Mapes amb els marcadors de les botigues seguint una gama de colors de 

l’estil de mapa de temperatures. Font pròpia. 

6.3.10. Historial de compres 

A l’activitat de l’historial de compres es poden consultar totes les compres realitzades, com es 

pot veure a la Il·lustració 19. D’aquesta manera, es té una còpia dels pagaments realitzats a 

través de l’aplicació. 
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Il·lustració 19. Activitat historial amb el llistat de pagaments (esquerra) i l’activitat factura per 

un pagament consultat (dreta). Font pròpia. 

6.3.11. Configuració 

Per últim, en l’activitat configuració l’usuari pot reiniciar la seva cistella de la compra des de 

zero, tancar la sessió o activar el mode aleatori de presentació d’elements dintre de la pàgina 

principal de l’aplicació, com s’observa en la Il·lustració 20. Així, s’aconsegueix que les receptes 

que es presenten a l’usuari no siguin tan estàtiques, i es permet a l’usuari descobrir noves 

receptes.  



Pàg. 38  Memòria 

 

 

Il·lustració 20. Activitat configuració. Font pròpia. 

6.4. El servidor de Firebase 

En la base de dades a temps real de Firebase la informació està continguda, com es pot veure 

en la Il·lustració 21, en quatre blocs: 

• DataShops. Aquí s’emmagatzemen les dades de les botigues per donar coherència 

en la realització de la compra de l’aplicació. 

• Statistics. Aquí s’emmagatzemen les preferències dels usuaris: 

o Les receptes preferides 

o Les receptes que s’han afegit al cistell de la compra 

o Els productes i quantitats que estan afegides al cistell de la compra 

o Les receptes que han estat visitades per l’usuari 

• Location. Aquí s’emmagatzema la localització de l’usuari amb les coordenades de 

longitud i latitud. 

• User. On es guarden les dades de l’usuari: 

o Nom 

o Cognoms 

o Correu 

o Contrasenya 
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Il·lustració 21. La base de dades a Firebase. Font pròpia. 
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6.5. Test i avaluacions 

Per tal d’avaluar el bon funcionament de l’aplicació desenvolupada s’ha provat l’aplicació en 

els dispositius que surten a continuació a la Il·lustració 22: 

 

Persona Model del mòbil Versió Android 

Manel Ruiz Samsung Galaxy A5 (2016) 7.0 

Marc Asenjo LeECO Le X520 6.0.1 

Àlex Casajuana Samsung Galaxy 8+ 8.0 

Oriol Garrido Samsung Galaxy A5 (2016) 7.0 

Oriol Garrido Nexus 5X (Simulador A.Studio) 7.0 

Immaculada Manzanedo Samsung Galaxy J7 2017 7.0 

Jordi Flix Huawei P8 Lite 6.0 

Mara Katsanou Samsung Galaxy S7 Edge 8.0 

Judith Fabra Huawei P10 Lite 8.0 

Miranda Garrido Samsung Galaxy J7 2016 7.0 

Rafel Garrido  HTC One M8 6.0 

Il·lustració 22. Taula de les persones que han provat l’aplicació i els models respectius dels 

telèfons mòbils. Font pròpia. 

A cadascun d’ells se’ls hi ha compartit el fitxer apk per Google Drive i se’ls hi ha donat les 

instruccions de: 

• Registrar-se 

• Confirmar el correu 

• Entrar a l’aplicació i explorar-la al seu gust 

En cap d’ells hi ha hagut problemes d’execució de l’aplicació, per tant, s’ha validat el correcte 

funcionament de l’aplicació. 
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7. Anàlisi econòmica 

7.1. Planificació del projecte 

El projecte s’ha dut a terme en aquests darrers mesos seguint l’estructuració que es presenta 

a continuació: 

 

Il·lustració 23. Diagrama de Gantt del projecte. Font pròpia. 

On les activitats corresponen a: 

Activitat Descripció 

A Recerca d'aplicacions semblants 

B Recerca de recursos útils pel desenvolupament de l'aplicació 

C Definició dels objectius del projecte 

D Aprenentatge de Kotlin enfocat a desenvolupament d'aplicacions 

E Desenvolupament de l'aplicació 

F Creació de les interfícies 

G Creació de les bases de dades 

H Integració de Firebase en l'aplicació 

I Validació de l'aplicació 

J Redacció de la memòria 

Il·lustració 24. Taula d’activitats del diagrama de Gantt del projecte. Font pròpia. 

Com es pot observar a la Il·lustració 23, principalment, les dues activitats que més temps 

han requerit són l’aprenentatge del llenguatge de programació i el realitzar l’aplicació. 
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7.2. Pressupost 

7.2.1. Cost de personal 

En total s’han empleat unes 400 hores per dur a terme el projecte. Es considera la mateixa 

tarifa per totes les tasques, ja que una sola persona ha realitzat el projecte. Com que el preu 

per hora de feina d’enginyer industrial oscil·la entre 20 i 30 €/h, s’ha considerat la tarifa més 

baixa i de valor 20€/h [22].  

Per tant, el cost de personal és de 8.000€. 

7.2.2. Cost material 

El material de pagament necessari per l’execució del projecte ha estat compost per l’equip 

informàtic i el programari Microsoft Office Professional, com es pot veure en la taula de la 

Il·lustració 25, ja que la resta d’eines emprades són d’ús gratuït.  

S’assumeix dedicació completa de l’equip des de l’inici del projecte, a meitat de febrer del 

2018 i un termini d’amortització de 4 anys. El càlcul de la repercussió del material és de 

142,75€. 

 

Il·lustració 25. Taula dels costos materials per dur a terme el projecte. Font pròpia. 

7.2.3. Cost total 

D’aquesta manera, el cost total del projecte és de 8.142,75€, que correspon a la suma dels 

dos costs mencionats en els subapartats anteriors. 

7.3. Impacte ambiental 

La realització del projecte o l’ús de la metodologia i eines del projecte no comporten cap 

impacte medi ambiental a mencionar al ser un treball on s’utilitza coneixement i té com a 

resultat una proposta a funcionar en un suport informàtic.  

No hi ha cap ús de materials, experiments, proves o funcionament dels projecte que afecti el 

Quantitat Preu (€) Total (€)

Ordinador de sobretaula 1 900,00 900,00

Monitor LED - 23" 2 100,00 200,00

Microsoft Office Professional 1 42,00 42,00

Total 1.142,00
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medi ambient més enllà del que pot suposar un ús habitual d’ordinadors, dispositius mòbils, 

internet o material d’oficina.   
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8. Inventari 

Dins del projecte s’ha desenvolupat una sèrie de programes i funcions per dur-lo a terme. 

Principalment, es pot distingir entre el codi escrit per realitzar l’aplicació en l’entorn Android 

Studio, escrit en llenguatge Kotlin, i el codi escrit per realitzar les bases de dades per 

l’aplicació, escrit en Python. 

8.1. Kotlin 

Es presenta, a continuació, l’inventari de fitxers i les corresponents línies de codi que 

conformen l’aplicació en la Il·lustració 26: 

Nom del fitxer  Línies de codi 

BasketActivity 231 

BasketItemClass.kt 127 

FacturaActvity 284 

FacturaAdapter.kt 49 

Facturabis 208 

FavListItem.kt 70 

FavoritesActivity 214 

ForgotPassActivity 56 

Harvesine.kt 126 

HistorialActivity 186 

HistorialItemAdapter.kt 48 

LoginActivity 163 

MainActivity 509 

MainActivityRV.kt 42 

MapsActivity 305 

Recipe 410 

RecipeListItem.kt 54 

RegisterActivity 129 

SearchActivity 165 

SearchAdapter.kt 46 

SettingsActivity 175 

ShopAdapter.kt 132 

ShopSelectActivity 316 

SplashActivity 89 

TOTAL 4.134 

Il·lustració 26. Taula que mostra els fitxers programats en Kotlin que conformen l’aplicació i 

les respectives línies de codi. Font pròpia. 
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8.2. Python 

L’inventari de la sèrie de programes en Python que s’han realitzat es mostren a continuació a 

la Il·lustració 27: 

 

Nom del fitxer Línies de codi 

deal_with_db.json.py 96 

download_recipes.py 195 

generate_database.py 349 

generate_firebase.py 112 

chrome.py 99 

doc_trans_to_es.py 468 

excel.py 304 

ingredients.py 651 

ingredients_set.py 208 

translate.py 309 

translator_google.py 148 

update_recipes_db_excel.py 95 

gen_ddbb_android.py 111 

tendes_bcn.py 219 

TOTAL 3364 

Il·lustració 27. Taula que mostra els fitxers programats en Kotlin que conformen l’aplicació i 

les respectives línies de codi. Font pròpia. 

8.3. Fitxer apk 

Com a resultat de la compilació de l’aplicació s’obté gràcies a Android Studio el fitxer .apk que 

conté l’aplicació d’aquest projecte. Analitzant-la amb l’eina que proporciona Android Studio 

s’obtenen, a continuació en la Il·lustració 28, les dades següents: 
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Il·lustració 28. Anàlisi de l’aplicació amb l’eina d’Android Studio. Font pròpia. 

Com es pot observar, fonamentalment, el que més ocupa dins de l’aplicació és la carpeta 

“assets”, que és on s’han emmagatzemat totes les bases de dades locals de les botigues i les 

receptes.  
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Conclusions 

 Amb aquest projecte el que es pretenia era aconseguir una aplicació que permetés afegir 

productes a la cistella de la compra, a partir de receptes, i per a una futura compra i pagament. 

D’aquesta forma es presenta una manera dinàmica de descobrir receptes amb una fàcil 

transició de la idea de la recepta a comprar les matèries necessàries per dur-la a terme. 

L’aplicació desenvolupada mostra, doncs, una manera alternativa de poder potenciar el 

comerç local a través de l’atractiu de les receptes. De voler-se implementar en la realitat, però, 

caldria un inversió més extensa per tal de connectar de manera satisfactòria i síncrona la part 

dels botiguers amb la dels usuaris clients.  

Tot i això, aquest prototipus mostra part del potencial que cada vegada més tenen les 

aplicacions en la implicació i desenvolupament del dia a dia de la societat, i que la seva 

tendència va cap a l’alça. 

En definitiva, crec que el projecte desenvolupat és prou satisfactori i podria comportar una 

possible implementació en el futur, almenys a petita escala en una població com pot ser 

Barcelona. 
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