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Resum 

Actualment s’està vivint una situació excepcional causada per una pandèmia mundial 

que ha provocat que moltes empreses hagin implementat el teletreball als seus 

treballadors. Un client de Fama Systems necessita adaptar el gestor de llocs de treball 

i personal per tal de reincorporar de manera presencial els seus treballadors de forma 

progressiva i respectant les mesures de seguretat establertes per les autoritats.  

 

El desenvolupament d’aquest projecte té com a objectiu poder incorporar un nou sistema 

d’assignació de personal a llocs de treball seguint una sèrie de criteris establerts 

prèviament.  

 

Resumen 

Actualmente se está viviendo una situación excepcional causada por una pandemia 

mundial que ha provocado que muchas empresas hayan implementado el teletrabajo a 

sus trabajadores. Un cliente de Fama Systems necesita adaptar el gestor de puestos de 

trabajo y personal para reincorporarse de manera presencial a sus trabajadores de 

forma progresiva y respetando las medidas de seguridad establecidas por las 

autoridades. 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo poder incorporar un nuevo sistema 

de asignación de personal a puestos de trabajo siguiendo una serie de criterios 

establecidos previamente. 

 

Abstract 

Currently, a global pandemic has caused an exceptional situation forcing many 

companies to implement homeworking to their employees. A Fama Systems customer 

needs to adapt the working places and personnel manager in order to progressively 

reinstate their employees face to face in the offices and respecting the security measures 

established by the health authorities. 

 

The development of this project aims to incorporate a new system in order to assign the 

employees to working places according to an established criteria. 
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1. Context 

1.1. Introducció 

 

“Projecte de desenvolupament d’un procés d’assignació de personal a Llocs de Treball, 

sobre el producte Fama/AFM” correspon al títol del projecte presentat com a Treball de 

Final de Grau en el Grau d’Enginyeria Informàtica amb especialitat d’Enginyeria del 

Software. Aquest projecte es realitza amb l’empresa Fama Systems amb un conveni de 

modalitat B.  

 

Actualment, s'estan vivint una situació excepcional causada per una pandèmia mundial. 

En aquest context, les empreses tenen la necessitat de gestionar de manera eficient la 

presencialitat en els llocs de treball dels seus treballadors per tal d’evitar contagis entre 

ells i poder respectar les mesures sanitàries establertes per les autoritats. La dualitat de 

treball en línia i presencial, sumat a la necessitat de seguir unes restriccions sanitàries, 

dificulta molt aquesta gestió. 

 

El projecte defineix i implementa una gestió i assignació eficient dels llocs de treball al 

personal d’una empresa client de Fama Systems.  

1.2. Definició termes i conceptes 

 

En aquest apartat es farà una definició de diferents conceptes clau per tal d’ajudar en la 

comprensió de diferents aspectes esmentats durant el projecte.  

 

Empresa Fama Systems: 

 

Fama Systems és una empresa dedicada al desenvolupament de software. Va ser 

fundada el 1997 amb el producte Fama/AFM que és una aplicació software dedicada al 

Facility Management. El seu principal objectiu ha sigut sempre optimitzar i millorar 

qualsevol procés relacionat amb la gestió d’immobles i els seus serveis, com el 

manteniment i les activitats d’aquests.  

 

Facility Management:1 

 

Facility Management, traduït al català com a la gestió d'immobles i serveis, és conegut 

per a les empreses com a Serveis Generals (SS.GG).  

És considerat com una eina que assegura el bon funcionament de les infraestructures 

de les organitzacions i dels seus serveis associats de la manera més eficient i òptima, 

mitjançant una integració de persones, espais, processos i tecnologia.  

Facility Management pot incloure gestió de comunicacions, gestió de projectes, gestió 

immobiliària, entre moltes altres coses.   

 

                                                
1 “Facility management - Wikipedia, la enciclopedia libre.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facility_management
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FAMA AFM: 

 

FAMA AFM és la solució integral de Facility Management, dissenyada per Fama 

Systems per tal de donar una resposta integral i efectiva a les organitzacions. Aquesta 

permet portar a terme un control exhaustiu i una gestió integral dels diferents aspectes 

que contribueixen al bon funcionament de les infraestructures de les organitzacions i 

dels seus serveis associats.  

FAMA AFM té una estructura modular, on les principals funcionalitats s’agrupen en 5 

blocs diferents, donant resposta a les organitzacions d’una manera més adaptada. Els 

5 principals blocs són: Immobles i Obres, Manteniment i Serveis Generals, Coordinació 

d’activitats empresarials, Gestió d’espais i Sostenibilitat. 

1.3. Identificació del problema 

 

Actualment, la població mundial està vivint una situació excepcional que ha provocat 

molts canvis en el dia a dia de les persones. Aquesta situació s’està vivint a causa d’una 

pandèmia mundial provocada per la COVID-19. Va ser identificada per primer cop al 

desembre del 2019 i des de llavors s’ha anat estenent mundialment.  

 

El 14 de març del 2020 es va decretar a Espanya un confinament total per tal de parar 

la propagació del virus que havia arribat al país causant morts i moltes hospitalitzacions. 

Aquest confinament va obligar a què moltes empreses haguessin d’adaptar-se al treball 

telemàtic.  

 

Un client usual de Fama Systems, que ja utilitza Fama AFM per gestionar el seu 

immobiliari i el seu personal, a dia d’avui, continua tenint tot el personal treballant 

telemàticament. Aquesta empresa actualment consta de milers de treballadors i això 

provoca un gran cost a l’hora de reincorporar-los de manera presencial. Aquesta 

reincorporació ha de complir amb les restriccions i recomanacions sanitàries i també 

evitar que es puguin provocar contagis o brots dins de les oficines. El principal interès 

és que aquests puguin tornar-hi combinant la presencialitat amb el treball telemàtic a 

partir d’uns torns definits.  

 

D’aquí sorgeix la necessitat de crear una eina de suport al personal d’aquesta empresa 

per tal que es pugui alternar la presencialitat amb el teletreball evitant aglomeracions als 

espais de treball i respectant els torns i llocs de treball que cadascun té assignats.  

1.4. Actors implicats (stakeholders) 

 

Els stakeholders es consideren una peça clau per tal de poder planificar i gestionar un 

projecte correctament. Per aquest motiu, en aquest apartat s’identifiquen i es defineixen 

els diferents actors implicats i quina és la seva posició dins del projecte.  
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Director del Treball de Fi de Grau:  

 

El director del projecte és el Valentí Creus, que dins de Fama Systems ocupa el lloc com 

a director tècnic de l’empresa. La seva tasca principal és supervisar el projecte i fer-ne 

un seguiment per tal de poder assolir els objectius proposats. També ha d’assessorar 

l’estudiant per tal de poder aconseguir un desenvolupament del treball satisfactori.  

 

Ponent del Treball de Fi de Grau: 

 

El ponent del treball és en Xavier Burgués Illa, el qual és personal docent a la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona i forma part del departament d’Enginyeria de Serveis i 

Sistemes d’Informació. La seva tasca principal és supervisar el treball de l’estudiant per 

tal de poder garantir que aquest compleix els requisits exigits per la normativa establerta 

per la UPC. 

També pot tenir tasques com l'assessorament de l’estudiant en cas que aquest ho 

requerís.  

 

Desenvolupadors:  

 

El projecte consta de diferents desenvolupadors els quals tenen rols distingits, però es 

podria donar el cas de compartir-los.  

Els principals rols que ens trobem són: un desenvolupador web, un dissenyador i un 

enginyer de requisits. El desenvolupador web pot dur a terme tasques com per exemple, 

definir algunes funcionalitats del projecte, desenvolupar el codi, fer les proves testing i 

realitzar una documentació del projecte.  

El desenvolupador web en aquest cas serà la persona que està realitzant el treball. 

 

Empresa client: 

 

Aquest projecte es realitza per petició d’una empresa client. Aquest informa de les 

diferents necessitats amb les quals es troba i estableix una sèrie de requisits que ha de 

tenir el projecte, per tal de satisfer aquestes necessitats.  

Dins de l’empresa client també ens trobem altres usuaris que es detallen seguidament. 

 

Usuari administratiu del sistema: 

 

Per part de l’empresa client trobem l’usuari administratiu del sistema. La seva funció 

principal serà donar d’alta els treballadors i establir els torns necessaris per a poder 

gestionar les reserves de llocs de treball.  

 

Usuari gestor del sistema: 

 

Dins de l’empresa client també ens trobem l’usuari gestor del sistema la principal funció 

del qual és generar les reserves de llocs de treball i gestionar les reserves que no hagin 

pogut ser efectuades correctament. També és l’encarregat de notificar als usuaris clients 

(treballadors de l’empresa) dels torns de treball que tenen establerts i la informació 

corresponent a les reserves fetes.  
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Usuari client del sistema: 

 

L’usuari client del sistema és aquell que té accés a l’aplicació Fama AFM, però no com 

a administrador ni gestor sobre l’eina que es desenvolupa. Aquest usuari té dues 

maneres de consultar les seves reserves: a través de les notificacions via correu 

electrònic i/o a través de l’aplicatiu Fama AFM.   

 

Personal no usuari del sistema: 

 

Finalment, el personal no usuari del sistema és aquell que no té accés a l’aplicació Fama 

AFM i l’única manera de consultar les reserves és a través de les notificacions via correu 

electrònic.  

2. Justificació 

 

En aquesta secció s’introduiran solucions existents les quals el client podria haver optat 

i el perquè s’ha escollit Fama Systems per tal de portar a terme una solució.   

2.1. Solucions existents 

 

Actualment, existeixen moltes solucions de Facility Management dins d’Espanya. Totes 

aquestes solucions amb les quals ens podem arribar a trobar, tenen funcionalitats molt 

similars. Tot i això, es troben diferències entre elles, ja que cada organització té maneres 

diferents de proporcionar aquestes eines, com per exemple, a través d’una aplicació 

d’escriptori, d’un Software com a Servei, a través d’aplicacions mòbils, etc. També cal 

tenir en compte l’adaptabilitat del producte, ja que depenent de les necessitats del client 

es buscaran personalitzacions dins d’aquesta eina. Per últim, cal destacar les 

funcionalitats específiques que les organitzacions puguin oferir a més a més. 

 

Algunes empreses competidores de Fama AFM són les següents:2 

 

- Axxerion: És un software que ajuda a l’organització de les instal·lacions, 

estructura de processos i optimització i registre d’hores.  

- Rosmiman IWMS: És un software de gestió d’instal·lacions i de béns 

immobiliaris, caracteritzat per la seva robustesa i alta fiabilitat. És molt semblant 

al software de Fama AFM però es limita molt amb la personalització del software 

a nivell de necessitats del client.  

- Checking Plan: És un software que permet administrar tasques i projectes 

recurrents i integrar-los amb les accions del personal. Millora la productivitat 

optimitzant la gestió de processos. Ofereix una única aplicació mòbil destinada 

a un tipus de gestió en concret. Fama AFM ofereix diferents aplicacions i amb 

més funcionalitats.  

- Kalena: És una solució software per la gestió de reserves d’espais corporatius. 

Inclou sales de treball parkings, llocs de treball, despatxos, menjadors, etc. És 

                                                
2 “Alternativas a FAMA y competidores - Capterra.” https://www.capterra.es/alternatives/86768/fama  

https://www.capterra.es/alternatives/86768/fama
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un software molt limitat, ja que exclusivament es centra en la gestió de reserves 

d’espais corporatius. No hi ha la possibilitat de tenir un inventari i fer altres 

gestions d’espais com Fama AFM ofereix.  

2.2. Anàlisi de la solució proposada3 

 

Fama AFM  és la solució integral de Facility Management tipus software CAFM 

(Computer Alded Facility Management) i IWMS (Integrated Workplace Management 

System) referent al mercat per ser la més completa i consolidada. Dóna una resposta 

integral i efectiva a les organitzacions, permetent portar a terme un control exhaustiu i 

una gestió integral dels diferents aspectes que contribueixen al bon funcionament de les 

infraestructures de les organitzacions i dels seus serveis associats.  

Es tracta d’una solució consolidada que compta amb la confiança d’un gran nombre 

d’usuaris pertanyents a organitzacions d’àmbit públic i privat.  

 

Els principals avantatges del producte Fama AFM són: 

- És una solució integral des d’un únic entorn tecnològic per una gestió més àgil. 

- És una solució corporativa, compatible i integrable amb altres sistemes 

d’organització, més que un producte aïllat. 

- És una solució modular que permet una implementació progressiva d’acord amb 

les necessitats de l’organització.  

- És un entorn amigable i intuïtiu pensant en tota classe d’usuaris. 

- Incorpora una gestió gràfica i alfanumèrica, facilitant la gestió de qualsevol 

aspecte d’immobles a través de la seva localització sobre un plànol. 

2.3. Justificació de l’elecció 

 

Com s’ha explicat a l’apartat anterior, Fama AFM és un dels programes més complets 

del mercat. Està dividit amb una estructura modular amb 5 blocs principals: Gestió 

d’Immobles, Gestió d’Espais, Gestió de Manteniment, Coordinació d’Activitats 

Empresarials i Gestió de Sostenibilitat.  

 

L’empresa client ha escollit Fama AFM pel simple fet que ja té contractes vigents amb 

diferents mòduls i això facilita la implementació d’aquesta nova funcionalitat dins del 

producte que ja utilitzen actualment. A més a més, ja tenen contractat el mòdul de Gestió 

d’Espais, per tant ja estan familiaritzats amb el seu funcionament i tenen totes les seves 

dades incorporades. Un valor afegit és que Fama AFM té la característica que és 

personalitzable i escalable segons les necessitats dels clients. Això permet que Fama 

pugui personalitzar el seu producte per tal d'adequar-se més correctament a les 

necessitats exposades pel client.  

D’aquesta manera, el client, al contractar Fama AFM per aquest projecte, s’estalvia 

haver d’incorporar una eina més als seus treballadors i poder tenir una millor integració 

de totes les gestions que utilitzen.  

 

                                                
3 “Fama Systems - Producto FAMA AFM.” http://www.fama-systems.com/fama-afm-p-1-es 

http://www.fama-systems.com/fama-afm-p-1-es
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3. Abast 

 

En aquest apartat s’introduirà l’abast del projecte detallant els principals objectius i 

requisits funcionals que s’hauran d’assolir per tal de satisfer les necessitats del client. 

També s’explicaran obstacles i riscos que poden aparèixer durant el desenvolupament 

d’aquest treball.  

3.1. Objectius  

 

Els objectius que es descriuen en aquest apartat, són els principals objectius per tal de 

poder posar solució al problema detallat anteriorment. 

 

El principal objectiu que es vol assolir en aquest projecte és poder crear un aplicatiu dins 

de l’eina Fama AFM per tal de poder administrar llocs de treballs d’una empresa segons 

diferents criteris establerts. 

 

Aquests llocs de treball han de poder ser reservables i ocupables per tal de poder-los 

assignar als treballadors perquè hi vagin a treballar. A través d’un procés es realitzaran 

reserves/assignacions de diferents llocs de treball al personal de l’empresa per tal de 

saber quan han d’anar a treballar de manera presencial i on hauran d’anar.  

Aquest procés estarà basat en uns criteris on aquests poden ser a través de torns 

assignats a persones i/o a través d’edificis/barris/zones/cèl·lules assignades a llocs de 

treball.  

Un cop desenvolupat l’aplicatiu, haurà d’informar els treballadors dels llocs de treball 

que se’ls hi ha assignat i quin torn de treball tenen. Aquesta informació els hi arribarà 

via correu electrònic. També s’haurà de permetre gestionar les assignacions de llocs de 

treball de forma massiva, per tal de facilitar feina als gestors i també perquè els criteris 

d’assignació poden variar amb el temps.  

 

Per tant és important que l’aplicatiu permeti realitzar una sèrie d’operacions (sub-

objectius) per tal d’assolir aquests objectius principals. Aquests seran: 

 

- Permetre definir diferents polítiques de torns on aquestes seran assignades a 

treballadors. 

- Permetre definir diferents cèl·lules de llocs de treball. 

- Implementar un mecanisme d’assignació de llocs de treball als treballadors en 

funció dels criteris definits. 

- Implementar un mecanisme per a poder visualitzar sobre un plànol les 

distribucions del personal i poder consultar gràficament l’ocupació dels llocs de 

treball. 

- Implementar un mecanisme de comunicació al personal del lloc de treball 

assignat. 
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3.2. Requisits 

3.2.1. Requisits funcionals 

 

Anteriorment, s’han definit els objectius principals i sub-objectiu que el sistema haurà de 

complir per tal d’assegurar un funcionament correcte.  

En aquest apartat es definiran una sèrie de requisits funcionals que el sistema haurà de 

complir. Durant les etapes inicials d’aquest projecte seran convenientment analitzats i 

definits. 

 

- S’haurà de permetre assignar torns o canvis de torns a un treballador. 

- S’haurà de permetre canviar el lloc de treball assignat a un treballador. 

- S’haurà de permetre assignar cèl·lules a llocs de treball. 

- S’haurà de permetre canviar la disponibilitat d’un lloc de treball per tal que es 

pugui definir com a ocupable i/o reservable.  

- S’haurà de permetre definir un tipus de cancel·lació d’una reserva d’un lloc de 

treball. 

- S’haurà de permetre reservar/assignar llocs de treball de forma massiva a 

treballadors segons el seu torn assignat. 

- S’haurà de permetre notificar als treballadors dels llocs de treball que se’ls hi ha 

assignat un cop generades les reserves.  

- S’haurà de permetre una càrrega massiva de persones assignant un torn, un 

correu electrònic i un lloc de treball secundari (lloc de treball que s’utilitzarà per 

al procés d’assignació).  

- S’haurà de permetre una carga massiva de llocs de treball on s’informarà a quina 

cèl·lula pertany, si és ocupable o no ocupable (en cas que sí que ho sigui si és 

reservable i té assignació fixa) 

- S’haurà de permetre notificar als treballadors de les cancel·lacions de les 

reserves dels llocs de treball que anteriorment se’ls hi havia assignat.  

- S’haurà de permetre consultar els llocs de treball reservats o disponibles 

mitjançant consultes gràfiques. 

3.2.2. Requisits no funcionals 

 

En aquest apartat es defineixen els diferents requisits no funcionals que el projecte 

haurà de tenir. Aquests requisits també seran detallats amb més profunditat en les 

primeres etapes del projecte.  

 

- Usabilitat i facilitat d’ús: El sistema ha de ser fàcil d’utilitzar per tal que l’usuari 

pugui realitzar sense cap problema assignacions de llocs de treball i accions 

relacionades.  

- Manteniment: El sistema ha de ser fàcil de mantenir per tal de poder resoldre 

errors no previstos futurs. 

- Adaptabilitat: El sistema ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs canvis que es 

puguin incloure o funcionalitats noves que es vulguin implementar si s’urgeixen 

necessitats noves. 
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- Escalabilitat: El sistema ha de permetre realitzar assignacions de llocs de treball 

a un nombre de persones il·limitat. 

- Disponibilitat: El sistema d’estar disponible per tal de poder fer assignacions de 

llocs de treball sempre que sigui necessari.  

3.3. Obstacles i riscos 

 

En aquest projecte ens podem trobar amb diferents obstacles i riscos que ens poden 

perjudicar durant el desenvolupament del projecte. Cal tenir-los identificats per tal que 

si ens trobem amb algun poder tenir-lo previst i poder formular una solució més ràpida.  

 

Un primer obstacle amb el qual ens trobem és la poca experiència que el 

desenvolupador té en les tecnologies que s'hauran d’utilitzar durant el desenvolupament 

del projecte. S’haurà de dedicar una part del desenvolupament a entendre com funciona 

l’aplicació Fama/AFM, ja que és complexa per la magnitud de funcionalitats que ofereix 

i la magnitud de classes que utilitza. 

 

Un altre aspecte a observar, és que el projecte té una data d’entrega al client, per tant, 

tot el desenvolupament ha d’anar acord amb les dates indicades.  Això pot ser un 

obstacle pel desenvolupador, ja que es podria trobar amb algun imprevist que provoqués 

un retard amb l’entrega del codi, o a l’hora de fer proves de validació, que aparegués 

alguna funcionalitat que no té el comportament esperat.  

4. Metodologia i rigor 

 

En aquest apartat, es descriu la metodologia de treball i les eines de seguiment que 

s’utilitzaran en el desenvolupament d’aquest projecte.  

4.1. Metodologia de treball 

 

Abans d'iniciar un projecte, és important establir una metodologia de treball. 

Les empreses segueixen una metodologia de treball, ja que les ajuden a optimitzar els 

seus recursos, millorar la qualitat del treball realitzat així com establir prioritats i donar 

solucions als seus clients. 

 

En aquest projecte, s’utilitzarà la metodologia de treball en cascada. L’empresa Fama 

Systems opta per aquesta metodologia tradicional per tal de poder garantir un producte 

sòlid i amb garanties als seus clients.  

El model en cascada tradicional es defineix com un procés de desenvolupament 

seqüencial. Per tal d’entendre millor el concepte, aquest model està compost per 

diferents etapes, on cada etapa s’executa quan s’ha finalitzat l’etapa anterior.  

 

A la Figura 1 podem observar les diferents etapes que es poden trobar en aquest tipus 

de metodologia.  
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Figura 1: Metodologia en cascada. Font: Wikimedia Commons4 

Requisits: 

La primera fase amb què s’inicia un projecte sempre és l’anàlisi de requisits que ha de 

tenir el software a desenvolupar. En aquest cas, s’han de determinar totes les 

funcionalitats i requisits que el procés de reserves de llocs de treball ha de tenir per tal 

d’assolir un funcionament correcte. En aquesta fase intervé l’empresa client, ja que és 

la que informa sobre aquests requisits que s’hauran de complir.  

 

Disseny: 

La següent fase que ens trobem en finalitzar la fase de requisits, és la de disseny. En 

aquesta fase es realitza un disseny funcional dels requisits especificats anteriorment. El 

disseny que es realitzarà defineix l’estructura del sistema i l’especificació de cada part 

que s’ha d’implementar. Aquest disseny es defineix en un document on s’indiquen tots 

els casos d’ús que s’han de contemplar i quins canvis s’hauran de realitzar a  nivell 

d’aplicació. 

 

Implementació: 

En aquesta fase s’inicia amb la programació del disseny detallat a la fase anterior. 

L’implementador segueix el document  de disseny per tal d’assegurar-nos que la 

implementació complirà amb tots els requisits demanats. S’inicia amb els canvis que 

s'han de realitzar al model de dades, seguidament es crearan les noves classes 

necessàries i si s’han de modificar les que ja existeixen, i per últim s’implementaran els 

casos d’ús establerts.  

 

Verificació: 

La fase de verificació s’utilitza per a validar si el disseny i la implementació realitzats 

anteriorment funciona com s’havia definit. En aquest cas es fan una sèrie de proves 

establertes anteriorment per saber si el comportament dels casos d’ús implementats 

assoleixen els requisits determinats. Per tal d’assegurar-nos que tot funciona 

correctament, es muntarà l’aplicació al servidor de producció del client i es comprova 

que tot funciona correctament també.  

                                                
4  “File:Waterfall model.png - Wikimedia Commons.” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterfall_model.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterfall_model.png
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Manteniment: 

Un cop finalitzades les proves de validació, es passa a l’última fase que és la de 

manteniment del programari. Aquesta fase s’inicia quan el client ja està utilitzant el 

programari i puguin sortir possibles errors al sistema o dubtes del funcionament. 

4.2. Eines de seguiment 

 

Un cop establerta i coneguda la metodologia que s’usarà durant el desenvolupament del 

projecte, és important definir quines eines de seguiment es faran servir. 

 

Git:  

Git és un software de control de versions gratuït i de codi obert, on majoritàriament 

s’utilitza en projectes cooperatius per a portar una bona gestió de les diferents versions 

del codi. Mitjançant aquest control de versions, ens facilita poder compartir el codi en 

diferents repositoris i branques entre els desenvolupadors.  

 

GitLab:  

GitLab és un servei web que s’utilitza com una plataforma per poder gestionar d’una 

manera més fàcil els repositoris Git. També s’utilitza com a sistema de seguiment 

d’errors i et permet gestionar i administrar repositoris amb diferents aplicacions.  

 

Visual Sourcesafe (VSS):  

Visual SourceSafe és un sistema de control de documents que s’utilitza per a poder 

gestionar les diferents versions de documents que es generen en un projecte i tenir-los 

compartits i actualitzats amb els diferents membres que formen part del projecte.  

 

Programa d’hores de l’empresa: 

Fama Systems compta amb un programari d’hores per tal de poder indicar les hores que 

cada treballador ha realitzat en diferents tasques d’un projecte. D’aquesta manera, a 

l’hora de plantejar projectes i fer pressupostos poden estimar les hores de treball que 

s’haurien de dedicar. 

5. Planificació temporal 

 

El projecte a desenvolupar, té una estimació total d’entre 4 i 5 mesos. Com a data d’inici 

està definida el dia 9 de febrer del 2021 i com a data final la defensa del treball que és 

entre el 28 de juny i 3 de juliol del 2021. Es considera com a data final el dia 28 de juny, 

ja que és l’inici del període de defensa del TFG i ja hauria d’estar finalitzat tot. Entre 

aquestes dates es realitzarà el desenvolupament del projecte establint inicialment una 

planificació temporal.  

 

La planificació temporal s’ha dividit en fases on cada una es troba en un interval de 

dates. Cada fase està composta per una sèrie de tasques on cada tasca tindrà una 

estimació d’hores per la seva realització. 
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És important durant el desenvolupament del projecte seguir la planificació temporal per 

evitar desviacions i retards que puguin perjudicar la finalització del projecte.  

 

El projecte tindrà un total de 585 hores, on aproximadament es dedicaran 5 hores diàries 

per fer-ne el desenvolupament.  

5.1. Fases del projecte 

 

Per tal de poder definir unes tasques i una estimació d’aquestes, primer és molt 

important definir i identificar les diferents fases principals que es seguiran per al 

desenvolupament del projecte. Algunes d’aquestes fases es realitzaran de manera 

paral·lela.  

 

Fase 1: Anàlisis i especificació dels requisits del sistema 

En aquesta fase, es farà una anàlisi exhaustiva del funcionament del sistema actual del 

client. Un cop feta aquesta anàlisi s’especificaran els nous requisits que el nou sistema 

haurà de tenir segons les necessitats expressades pel client.  

 

Fase 2: Gestió del projecte 

La segona fase que ens trobem és la Gestió del Projecte. En aquesta fase es realitzen 

una sèrie de documents que ens ajuden a iniciar la memòria i a començar a definir 

diferents aspectes del projecte.  

 

Fase 3: Definició del disseny funcional 

Un cop definits i especificats els requisits que ha de tenir el sistema, es realitzarà un 

disseny funcional el qual inclourà el disseny de noves pantalles, el disseny del nou model 

de dades i el disseny de la lògica del sistema. 

 

Fase 4: Implementació 

Un cop finalitzada la definició del disseny funcional, s’iniciarà amb la implementació 

seguint el disseny. Els casos d’ús definits s’aniran implementant i provant a mesura que 

avança la implementació del projecte.  

 

Fase 5: Validació i documentació del sistema 

Per tal de poder validar la implementació que s’ha fet a la fase anterior, es realitza la 

fase de validació del sistema. En aquesta fase s’hauran de realitzar jocs de proves per 

comprovar que el funcionament és el correcte. S’iniciarà amb la documentació del 

sistema, que en aquest cas serà la memòria del Treball de Final de Grau, especificant 

tota la implementació realitzada anteriorment.   

 

Fase 6: Fase final 

Finalment, ens trobem amb l’última fase, la fase final. Els principals objectius són crear 

un manual d’usuari i preparar la defensa del treball.  

 

A la Taula 1 podem observar les fases i les dates planificades pel desenvolupament 

d’aquestes.  
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Fase Data Inici - Data Fi 

Anàlisi i especificació dels requisits del sistema 10/02/2021 - 01/03/2021 

Gestió del projecte 23/02/2021 - 22/03/2021 

Definició del disseny funcional 01/03/2021 - 15/03/2021 

Implementació 15/03/2021 - 31/05/2021 

Validació i documentació del sistema 01/06/2021 - 15/06/2021 

Fase final 15/06/2021 - 28/06/2021 

 

Taula 1: Taula resum de les fases i les dates planificades. Font: Elaboració pròpia 

5.2. Definició tasques de cada fase 

 

En aquest apartat definim les tasques que podem trobar a cada fase del projecte. S’ha 

fet una estimació de les hores que s’hauran de dedicar per cada tasca i també s’han 

explicitat les dependències de procedència d’aquestes.  

Es calcula que es dedicaran unes 5 hores diàries en tasques de desenvolupament del 

projecte. Tot i així hi pot haver un desviament d’hores amb la documentació del projecte, 

sobretot quan s’estigui finalitzant.  

5.2.1. Fase 1: Anàlisi i especificació dels requisits  

 

Tasca 1.1: Anàlisi del problema i requisits (Duració : 40h) 

S’inicialitza amb una anàlisi del problema i de quins requisits són els que 

s’hauran de complir en el projecte.  

Dependències: - 

 

Tasca 1.2: Definició del nou model de gestió (Duració : 30h) 

Es definirà un nou model de gestió de reserves a partir de l’anàlisi del problema 

i els requisits establerts. 

Dependències: Tasca 1.1 

5.2.2. Fase 2: Gestió del projecte  

 

Tasca 2.1: Contextualització i abast (Duració : 20h) 

Document on es defineix el context i l’abast del projecte a realitzar. 

Dependències: Tasca 1.2 

 

Tasca 2.2: Planificació temporal (Duració : 20h) 

Document que consisteix en realitzar una planificació temporal del projecte a 

realitzar definint les tasques.  

Dependències: Tasca 2.1 
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Tasca 2.3: Pressupost i sostenibilitat (Duració : 20h) 

Document que consisteix en fer pressupost  i un informe de sostenibilitat del 

projecte a realitzar. 

Dependències: Tasca 2.2 

 

Tasca 2.4: Document final (Duració : 15h) 

Document que consisteix en realitzar una correcció dels documents anteriors i 

integrar-los en un sol document.  

Dependències: Tasca 2.3 

 

Tasca 2.5: Familiarització amb l’entorn Fama AFM (Duració : 15h) 

Familiarització amb l’entorn Fama AFM per tal d’entendre el funcionament i com 

està implementat.  

Dependències: - 

5.2.3. Fase 3: Definició del disseny funcional  

 

Tasca 3.1: Disseny nou model de dades (Duració : 15h) 

 Tasca per a realitzar el disseny del nou model de dades a implementar. 

Dependències: Tasca 1.2 

 

Tasca 3.2: Disseny noves pantalles (Duració : 15h) 

 Tasca per a realitzar el disseny de les noves pantalles a implementar. 

Dependències: Tasca 3.1 

 

Tasca 3.3: Disseny lògica del sistema (Duració : 20h) 

Tasca per a dissenyar la lògica que haurà de seguir el sistema per poder complir 

amb els requisits establerts. 

Dependències: Tasca 3.2 

5.2.4. Fase 4: Implementació  

 

Tasca 4.1: Implementació model de dades (Duració : 30h) 

 Tasca de desenvolupament del nou model de dades. 

Dependències: Tasca 3.1, Tasca 3.2 i Tasca 3.3 

 

Tasca 4.2: Implementació interfície (Duració : 40h) 

 Tasca de desenvolupament del funcionament de la interfície a implementar. 

Dependències: Tasca 4.1 

 

Tasca 4.3: Implementació lògica del sistema (Duració : 200h) 

Tasca de desenvolupament de la lògica que haurà de seguir el sistema a 

desenvolupar.   

Dependències: Tasca 4.1 i Tasca 4.2 



 

18 
 

5.2.5. Fase 5: Validació i documentació del sistema  

 

Tasca 5.1: Proves entorn i validació (Duració : 40h) 

Tasca per generar els jocs de provar i validar que el sistema funciona 

correctament.  

Dependències: Tasca 4.1, Tasca 4.2 i Tasca 4.3 

 

Tasca 5.2: Documentació memòria TFG  (Duració : 30h) 

Tasca per desenvolupar la memòria del Treball de Final de Grau de la 

implementació realitzada. 

Dependències: Tasca 4.1, Tasca 4.2 i Tasca 4.3 

5.2.6. Fase 6: Fase final  

 

Tasca 6.1: Manual d’usuari (Duració : 20h) 

Tasca per desenvolupar el manual d’usuari que definira el funcionament del nou 

sistema. 

Dependències: Tasca 5.1 

 

Tasca 6.3: Preparació defensa TFG (Duració : 15h) 

Tasca per a preparar la defensa del Treball de Final de Grau. 

Dependències: Tasca 5.2 

5.3. Recursos 

 

En aquest apartat es definiran els recursos necessaris per tal de poder desenvolupar 

correctament el projecte amb l’ajuda d’aquests.  

 

Recursos Humans 

El projecte està compost per tres rols diferents: el cap del projecte, l’analista de sistemes 

i el desenvolupador. Tant l’analista com el desenvolupador compartiran tasques 

d’anàlisi, disseny  i desenvolupament. Pel que fa el cap del projecte anirà revisant el 

projecte perquè s’estigui desenvolupant correctament i per controlar que no 

s'endarrereix en l’estimació d’hores establerta.  

 

Recursos Materials 

Els recursos materials necessaris seran un espai on fer el desenvolupament del 

projecte, que en aquest cas és l’oficina de l’empresa i la casa de l’estudiant. També es 

necessitarà un ordinador, prestat per l’empresa, per tal de poder accedir a l’entorn de 

desenvolupament. I addicionalment es necessitarà un monitor per facilitar el treball de 

l’estudiant i un teclat i ratolí.  

 

Recursos Software 

Com a recursos software necessaris ens trobem: 

- Windows 10: Sistema operatiu necessari pel desenvolupament del mòdul 

software de Fama AFM. 
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- Eclipse IDE: Eina necessària que s’utilitzarà per la programació i compilació del 

projecte.  

- PL SQL Developer: Eina per manipular la base de dades que s’utilitzarà pel 

desenvolupament. 

- Office 365: Eina de Microsoft que inclou Outlook, Teams i Word utilitzats per 

l’empresa per la comunicació i la documentació dels projectes. 

- Atenea: Eina que permet accedir a l’assignatura de GEP per consultar la 

documentació que ens ajudarà amb la redacció i estructuració del projecte.  

6. Estimació del projecte 

6.1. Taula tasques amb hores 

 

A la Taula 2 podem veure un resum de les diferents tasques amb les seves 

dependències i hores pertinents. També hi ha una columna que indica el percentatge de 

realització del projecte total en cada fase i tasca.  

 

Id Descripció Hores Dependències % realització 

F1 Anàlisi i especificació dels requisits 70h - 12% 

T1.1 Anàlisi del problema i requisits 40h - 7% 

T1.2 Definició del nou model de gestió 30h T1.1 5% 

F2 Fase Gestió del projecte 90h - 15% 

T2.1 Contextualització i abast 20h T1.1 3% 

T2.2 Planificació temporal 20h T2.1 3% 

T2.3 Gestió econòmica i sostenibilitat  20h T2.2 3% 

T2.4 Document final 15h T2.3 2,5% 

T2.5 Familiarització entorn Fama AFM 15h - 2,5% 

F3  Definició del disseny funcional 50h - 9% 

T3.1 Disseny nou model de dades 15h T1.2 2,5% 

T3.2 Disseny noves pantalles 15h T3.1 2,5% 

T3.3 Disseny lògica del sistema 20h T3.2 3% 

F4 Implementació 270h - 46% 

T4.1 Implementació model de dades 30h T3.1, T3.2, T3.3 5% 

T4.2 Implementació interfície 40h T4.1 7% 

T4.3 Implementació lògica del sistema 200h T4.1, T4.2 34% 
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F5 Validació i avaluació del sistema 70h - 12% 

T5.1 Proves entorn i validació 40h T4.1, T4.2, T4.3 7% 

T5.2 Documentació memòria TFG 30h T4.1, T4.2, T4.3 5% 

F6 Fase final 35h - 6% 

T6.1 Manual d’usuari 20h T5.1 3% 

T6.2 Preparació defensa TFG 15h T5.2 3% 

 TOTAL 585h - 100% 

 
Taula 2: Taula resum de l’estimació d’hores per cada tasca i les seves dependències. Font: Elaboració 

pròpia. 

6.2. Diagrama Gantt 

 

La Figura 1 mostra el diagrama de Gantt amb totes les tasques i fases que s’hauran de 

realitzar durant el projecte. Es mostren les tasques que es podran realitzar de manera 

seqüencial i de manera paral·lela. Podem observar que el diagrama està basat en dates 

d’inici i de fi. Aquestes s’han calculat segons les hores estimades a cada tasca. 
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7. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles  

 

Per tal de poder gestionar correctament els riscos i obstacles que ens podem trobar 

durant el desenvolupament del projecte, es definiran una sèrie de plans alternatius. 

Aquests plans alternatius ens serviran per poder seguir amb el desenvolupament del 

projecte i que afecti la planificació temporal el mínim possible.  

 

La poca experiència que té el desenvolupador amb les tecnologies que s’hauran 

d’utilitzar pel desenvolupament del projecte es considera un obstacle amb el qual ens 

trobem. És un aspecte important a tenir en compte, ja que pot comportar retards durant 

el desenvolupament. Tot i així, la planificació temporal ja ha contemplat aquest obstacle, 

ja que té una probabilitat molt alta d’afectar el projecte. S’ha tingut en compte unes hores 

de familiarització amb l’entorn Fama AFM per tal de començar a conèixer les tecnologies 

que s’utilitzen. A les hores de desenvolupament també s’ha tingut en compte un marge 

d’hores de més,  ja que el desenvolupador no és expert. Finalment, també es té en 

compte que es treballa amb un entorn ple de programadors experts i que si sorgeixen 

dubtes aquests podran ajudar al desenvolupador a solucionar-los.  

 

La data d’entrega al client comporta que la planificació temporal sigui molt estricta per 

tal de complir els terminis establerts. Tot i així també s’ha contemplat a l’hora de fer la 

planificació temporal i que dins de les dates establertes puguin aparèixer imprevistos. 

Tindria un impacte baix, ja que hi ha una part dedicada a l’especificació i disseny que 

ajuda a que el programa acabi tenint el funcionament esperat. Si es provoqués un gran 

retard amb les dates que hi hagués el risc de no arribar a la data d’entrega es podria 

optar per un programador per ajudar al desenvolupament endarrerit.  

 

A la Taula 3 podem veure un resum dels riscos i dels plans alternatius establerts.  

 

Risc Impacte Probabilitat Pla alternatiu Recursos 

Poca 

experiencia del  

desenvolupador 

amb les 

tecnologies que 

s’utilitzaran  

 
Alt 

 

 
Alta 

1.Hores dedicades amb la 
familiarització de Fama AFM. 
2.Ampliació d’hores a la 
planificació temporal. 
3.Possible ajuda de 
desenvolupadors de l’empresa 

Programa
dor expert 

Data d’entrega 
al client 

Baix Baixa 1.Ampliació d’hores a la 
planificació temporal per evitar 
retrasos amb l’entrega 
2.Es podria contemplar l’ajuda 
d’un programador de l’empresa 
si hi hagués un gran retard.  

Programa
dor 
empresa 

 
Taula 3: Taula resum riscos i plans alternatius. Font: Elaboració pròpia. 
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8. Pressupost 

8.1. Identificació dels costos 

 

En aquest apartat, s’identifiquen els diferents costos que ens trobem i que hem de tenir 

en compte  per calcular el pressupost del projecte.  

8.1.1. Costos recursos humans 

 

Un cost important a assumir a l’hora de desenvolupar un projecte són els recursos 

humans. En aquest projecte intervenen tres rols diferents els quals tindran uns costos 

diferents. 

Per tal de poder calcular un salari/hora pels diferents rols, s’ha partit d’una aproximació 

dins de les taules salarials establertes en altres projectes similars a aquest i a partir de 

diferents informes del sector.  

 

A la Taula 4 podem veure a la primera columna els diferents rols que intervenen, a la 

segona columna una estimació del salari/hora brut per cada rol i l’última columna el 

salari/hora brut afegint el cost de la seguretat social. Per calcular el cost de la seguretat 

social, s’ha multiplicat per 1,3 el sou brut establert. 

 

Recursos Humans Salari/hora (bruts) Salari/hora + Seguretat Social 

    Cap de projecte 22,58 € 5 29,35 € 

    Analista de sistemes 18,33 € 5 23,83 € 

    Programador (becaria) 9,00 € 11,7 € 

 

Taula 4: Pressupost de recursos humans detallat. Font: Elaboració pròpia 

La Taula 5 detalla les tasques descrites al diagrama de Gantt i el nombre d’hores que li 

pertoca a cada rol. Segons els salaris/hora calculats anteriorment, es calcula el cost que 

hi haurà per cada rol i cada tasca segons les hores realitzades.   

 

Id Tasca Cap de projecte Analista de sistemes Programador Total euros 

F1 20h 35h 15h 1.596,55 € 

T1.1 15h 15h 10h 914,70 € 

T1.2 5h 20h 5h 681,85 € 

F2 0h 0h 90h 1.053,00 € 

T2.1 - - 20h 234,00 € 

T2.2 - - 20h 234,00 € 

T2.3 - - 20h 234,00 € 

                                                
5 J. J. Junior, S.-S. Senior, and S.-S. Semi-Sr, “N° Categoría.” 
https://unioninformatica.org/institucional/convenio-colectivo-de-trabajo/  

https://unioninformatica.org/institucional/convenio-colectivo-de-trabajo/
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T2.4 - - 15h 175,50 € 

T2.5 - - 15h 175,50 € 

F3 5h 25h 20h 976,50 € 

T3.1 2h 7h 6h 295,71 € 

T3.2 1h 8h 6h 290,19 € 

T3.3 2h 10h 8h 390,60 € 

F4 0h 0h 270h 3.159,00 € 

T4.1 - - 30h 351,00 € 

T4.2 - - 40h 468,00 € 

T4.3 - - 200h 2.340,00 € 

F5 5h 25h 40h 1.210,50 € 

T5.1 5h 25h 10h 859,50 € 

T5.2 - - 30h 351,00 € 

F6 0h 0h 35h 409,50 € 

T6.1 - - 20h 234,00 € 

T6.2 - - 15h 175,50 € 

TOTAL 30h 85h 470h 8.405,05 € 

 

Taula 5: Pressupost total hores per rol. Font: Elaboració pròpia 

8.1.2. Costos recursos materials (hardware) 

 

Els recursos materials són aquells que s’utilitzaran per al desenvolupament del projecte. 

Dins dels recursos materials s’inclou l’ordinador portàtil, un monitor, un ratolí i un teclat. 

Es calcularà l'amortització d’aquests recursos, ja que tenen una vida útil limitada. Més 

endavant s’explica com s’ha calculat l’amortització.  

 

La Taula 6 detalla els diferents recursos materials, el seu preu amb IVA inclòs, els anys 

de vida útil calculats a través de l’Agència Tributària i la seva amortització. 

  

Recursos Materials Preu  Vida útil Amortització 

    Ordinador: DELL XPS 15 Intel Core i7-9750 CPU 6 1.899,00 € 5 anys 158,25 € 

    Monitor: Dell LCD monitor Modelo U2414H 7  221,43 € 5 anys 18,45 € 

    Teclat: Dell WK717 Keyboard 8  65,04 € 5 anys 5,42 € 

    Ratolí: Dell WK717 Mouse 8 34,90 € 5 anys 2,91 € 

TOTAL 2.220,37 € - 185,03 € 
 

Taula 6: Pressupost recursos materials detallat. Font: Elaboració pròpia 

                                                
6  “Portátil Dell XPS 15 | Dell España.” https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell/port%C3%A1til-xps-
15/spd/xps-15-9500-laptop  
7 “Monitor Dell UltraSharp 24: U2419H | Dell España.” https://www.dell.com/es-es/shop/monitor-dell-ultrasharp-24-
u2419h/apd/210-aqyu/monitores-y-accesorios   
8 “Ratón y teclado inalámbricos Dell Premier-KM717 - español (QWERTY) | Dell España.” https://www.dell.com/es-
es/shop/ratón-y-teclado-inalámbricos-dell-premier-km717-español-qwerty/apd/580-afqj/accesorios-para-pc   

https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell/port%C3%A1til-xps-15/spd/xps-15-9500-laptop
https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell/port%C3%A1til-xps-15/spd/xps-15-9500-laptop
https://www.dell.com/es-es/shop/monitor-dell-ultrasharp-24-u2419h/apd/210-aqyu/monitores-y-accesorios
https://www.dell.com/es-es/shop/monitor-dell-ultrasharp-24-u2419h/apd/210-aqyu/monitores-y-accesorios
https://www.dell.com/es-es/shop/rat%C3%B3n-y-teclado-inal%C3%A1mbricos-dell-premier-km717-espa%C3%B1ol-qwerty/apd/580-afqj/accesorios-para-pc
https://www.dell.com/es-es/shop/rat%C3%B3n-y-teclado-inal%C3%A1mbricos-dell-premier-km717-espa%C3%B1ol-qwerty/apd/580-afqj/accesorios-para-pc
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8.1.3. Costos recursos software 

 

Per tal de poder dur a terme el projecte, els recursos software són molt importants a 

tenir en compte. Per alguns recursos software es necessita una llicència per tal de poder-

los utilitzar. Les llicències no acostumen a tenir caducitat, però tot i així, a mesura que 

passa el temps surten noves versions que segons els criteris i necessitats de Fama 

Systems es van renovant. Amb aquest criteri s’ha establert la vida útil d’aquests recursos 

software.  A partir de la vida útil i el preu del recurs s’ha calculat l’amortització de 

cadascun d’ells. Més endavant es detalla com s’ha calculat aquesta.  

 

A la Taula 7 podem veure un resum dels costos dels diferents recursos software 

utilitzats, el seu preu per llicència, la seva vida útil i l’amortització.  

 

Recursos Software Preu Vida útil Amortització 

    Windows 10 Pro  9 259 € 5 anys 21,58 € 

    Eclipse IDE 0 € - 0 € 

    PL/SQL Developer10   174 € 5 anys 14,5 € 

    Office 365 11  202 € / anual 5 anys 84,17 € 

    Atenea 0 € - 0 € 

TOTAL - - 120,25 € 

 

Taula 7:Pressupost recursos software detallat. Font: Elaboració pròpia 

8.1.4. Costos recursos addicionals 

 

Apart dels recursos humans, recursos materials i recursos software també s’ha de tenir 

en compte una sèrie de costos de recursos addicionals. En aquest projecte, s’ha tingut 

en compte com a recursos addicionals l’espai de desenvolupament, el cost del 

desplaçament diari, el consum energètic i la tarifa d’internet.  

La Taula 8 detalla aquests recursos segons el seu preu, les unitats temporals que 

s’utilitzaran i el cost total durant el desenvolupament.  

 

Costos addicionals Preu Unitats Cost estimat 

    Espai desenvolupament 350 €/mes 5 mesos 1.750 € 

    Desplaçament 25 €/mes 5 mesos 125 € 

    Consum energètic 0,17 €/kWh 585h 99,45 € 

    Internet 30 €/mes 5 mesos 150 € 

TOTAL - - 2.124,45 € 

 

Taula 8: Pressupost recursos addicionals detallat. Font: Elaboració pròpia 

                                                
9 “Comprar Windows 10 Pro para empresas - Microsoft.” https://www.microsoft.com/es-es/p/windows-10-
pro/df77x4d43rkt?activetab=pivot:overviewtab   
10 “Precios de PL/SQL Developer.” https://www.componentsource.com/es/product/pl-sql-developer/prices   
11 “Microsoft 365 para empresas | Microsoft.” https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business  

https://www.microsoft.com/es-es/p/windows-10-pro/df77x4d43rkt?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/es-es/p/windows-10-pro/df77x4d43rkt?activetab=pivot:overviewtab
https://www.componentsource.com/es/product/pl-sql-developer/prices
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/business
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8.1.5. Amortitzacions 

 

Per calcular l’amortització d’un bé material s’utilitza la següent fórmula: 

 

Amortització = Valor d’adquisició / Anys de vida útil 

El valor d’adquisició correspon al preu el qual s’ha comprat el recurs i els anys de vida 

útil correspon al temps estimat el qual el recurs podrà ser utilitzat.  

Tot i així, a les amortitzacions calculades anteriorment dels recursos materials i els 

recursos software, s’ha tingut en compte la durada estimada del projecte. En aquest cas, 

la durada del projecte és de 5 mesos, per tant, s’ha calculat l’amortització tenint en 

compte aquest factor.  Per tant, la fórmula que s’ha acabat utilitzant és la següent: 

Amortització = (Valor d’adquisició / (Anys vida útil x 12 mesos) ) x 5 mesos de projecte 

8.1.6. Imprevistos 

 

A l’apartat de gestió de riscos i obstacles, es van definir una sèrie d’obstacles que poden 

aparèixer durant la realització del projecte. Com s’ha detallat a l’apartat de gestió 

temporal d’aquests obstacles, s’ha tingut en compte a la planificació temporal unes 

hores establertes per poder evitar que aquests obstacles perjudiquin la planificació de 

cada tasca durant el desenvolupament. Per tant, com que ja s’han sobreestimat, no 

interfereixen a l’hora de calcular el cost dels imprevistos.  

 

Tot i així, ens podem trobar amb imprevistos sobre els recursos materials establerts 

anteriorment, ja que ens podríem trobar amb el cas que algun necessites una reparació 

o fins i tot haver-ne de comprar de nous. Com a pitjor cas suposem el preu més elevat 

que és comprar-ne de nous.  

 

La Taula 9 detalla quin cost hauríem d’assumir per tal de tenir en compte aquests 

imprevistos.  

 

Recursos Materials Preu (IVA inclòs) Probabilitat Cost 

     Ordinador 1.899,00 € 10% 189,90 € 

     Monitor 221,43 € 10% 22,14 € 

     Teclat 65,04 € 10% 6,50 € 

     Ratolí 34,90 € 10% 3,49 € 

TOTAL - - 222.03 € 

 

Taula 9: Pressupost imprevistos detallat. Font: Elaboració pròpia 
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8.1.7. Contingències 

 

Finalment, un cop establerts tots els costos, determinem un cost de contingència per tal 

de tenir en compte  i tenir coberts els obstacles no previstos. Aquest cost depèn del 

sector i del nivell de detall en el qual es fa un pressupost.  

 

El cost de contingència que s’ha estipulat per aquest projecte s’ha establert com un 

percentatge del total calculat anteriorment amb l’objectiu d’abastir tots els recursos 

anteriors. S’ha fixat a un 10% tenint en compte que la majoria dels costos fixos ja s’han 

calculat. 

8.2. Estimació dels costos totals 

 

Un cop identificats i calculats tots els costos que intervenen durant el desenvolupament 

del projecte i que s’han de tenir en compte, la Taula 10 resumeix aquests costos i calcula 

el pressupost final del projecte.  

 

Costos Preu (euros) 

    Recursos Humans 8.405,05 € 

    Recursos Materials 185,03 € 

    Recursos Software 120,25 € 

    Recursos Addicionals 2.124,45 € 

    Imprevistos 222.03 € 

SUBTOTAL 11.057,26 € 

    Contingències (10%) 1.105,73 € 

TOTAL 12.162,99 € 

 

Taula 10: Pressupost final del projecte. Font: Elaboració pròpia 

8.3. Control de gestió 

 

En aquest apartat es compararan i avaluaran les desviacions que es poden produir entre 

els pressupostos definits anteriorment i el cost real del projecte una vegada s’hagi 

finalitzat totalment o s’hagi finalitzat alguna etapa.  

 

S’ha de calcular la desviació per cada concepte de cost que hem identificat anteriorment. 

Les següents fórmules ens ajudaran a calcular la desviació produïda al final del projecte 

de cada cost: 

 

- Desviació d’hores estimades per tasca: 

 (Hores estimades * Hores reals) * Cost estimat 

 

- Desviació dels costos dels recursos humans per tasca: 

 (Cost estimat - Cost real) * Hores reals 
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- Desviació dels costos dels recursos addicionals: 

 Cost recursos addicionals estimat - Cost real recursos addicionals 

 

- Desviació dels imprevistos: 

 Cost imprevistos estimat - Cost real imprevistos 

 

- Desviació total d’hores: 

Hores totals estimades - Hores reals 

 

- Desviació total de costos: 

Pressupost total estimat - Cost total real 

9. Informe de sostenibilitat 

9.1. Autoavaluació  

 

De totes les assignatures que he cursat al grau, les que més han donat importància a la 

dimensió ambiental sempre han sigut les assignatures de hardware. Això és perquè dins 

de la informàtica el hardware és el que té més impacte mediambiental, ja que es generen 

molts residus electrònics i aquests no es reciclen adequadament. Tot i ser de 

l’especialitat del software, és important continuar tenint en compte la dimensió ambiental 

dins dels projectes i saber analitzar l’impacte que pot arribar a generar. L’enquesta m’ha 

fet veure que no tinc gaires coneixements dins de la dimensió ambiental i que sempre 

s’ha de tenir en compte. 

 

L’enginyeria del software en molts aspectes pot aportar molt dins de la dimensió social. 

També s’ha de tenir en compte que el software ha de ser ètic, accessible i transparent, 

per així ajudar a la gent. Tot i així, a l’hora de quantificar la dimensió social d’un projecte, 

pot ser difícil si no es tenen els coneixements necessaris. 

 

Finalment, la dimensió econòmica sempre és molt important en un projecte per tal de 

saber analitzar correctament els costos i poder realitzar un pressupost adequat. 

D’aquesta manera, abans d’iniciar un projecte es pot veure la viabilitat que es té per a 

realitzar-lo.  

9.2. Dimensió econòmica 

 

- Respecte el Projecte posat en producció (PPP): Reflexió sobre el cost que has 

estimat per la realització del projecte?  

 

La proposta d’aquest projecte va ser donada per un client de Fama Systems que 

necessitava integrar el projecte dins de l’aplicació Fama/AFM. Abans de tot, Fama 

Systems a partir de la proposta, ha de realitzar un pressupost i proposar-lo al client per 

tal que aquest pugui saber el cost total que comporta la realització del projecte. Per tant, 

qui acaba decidint sobre si és viable o no segons el pressupost és el client.  
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Com a estudiant en pràctiques que sóc de l’empresa, no tinc accés a aquests 

pressupostos realitzats i tampoc he format part de l’equip que els realitza. Partint de 

diferents criteris he pogut realitzar un pressupost basant-me en els preus de mercat 

actuals i amb la dedicació d’hores que es realitzaran pel desenvolupament del projecte.  

 

- Respecte la Vida Útil: Com es resolen actualment els aspectes de costos del 

problema que vols abordar (estat de l’art)? En què millorarà econòmicament 

(costos...) la teva solució respecte a les existents? 

 

Actualment el projecte ajudarà a reduir una gran part de costos dins de l’empresa client, 

ja que no hauran de dedicar recursos humans a realitzar aquesta gestió manualment. 

El projecte ajudarà a automatitzar aquesta gestió i facilitarà en molts aspectes que els 

treballadors puguin anar a treballar de manera presencial.  

9.3. Dimensió Ambiental 

 

- Respecte el Projecte posat en producció (PPP): ¿Has estimat l'impacte 

ambiental que tindrà la realització del projecte? 

 

El projecte que es realitzarà no comporta un gran impacte mediambiental, ja que els 

recursos que s’utilitzen no són gaire perjudicials per a aquest. Tot i així, el projecte 

desenvolupat ajudarà al fet que molts treballadors que es desplaçaven diàriament a 

treballar ara redueixin aquest desplaçament a la meitat o més, ja que gran part 

teletreballaran. D’aquesta manera, es reduiran els desplaçaments dels treballadors i 

tindrà un impacte beneficiós pel medi ambient. 

 

- Respecte la Vida Útil: Cóm es resol actualment el problema que vols abordar 

(estat de l’art)?, i. ¿En què millorarà ambientalment la teva solució respecte a les 

existents? 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte ajudarà al fet que molts treballadors puguin 

combinar el teletreball i la presencialitat a una empresa. D’aquesta manera es podrà 

reduir un desplaçament diari pel personal i comporta efectes beneficiosos pel medi 

ambient.  

9.4. Dimensió Social 

 

- Respecte el Projecte posat en producció (PPP): Què creus que t’aportarà a nivell 

personal la realització d’aquest projecte? 

 

En l'àmbit personal aquest projecte m’aportarà molta experiència i molts coneixements 

nous dins del desenvolupament de software. També m’ajudarà a aprendre com funciona 

una empresa i a saber treballar amb un equip de desenvolupament.  
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- Respecte la Vida Útil: Cóm es resol actualment el problema que vols abordar 

(estat de l’art)? i. ¿En què millorarà socialment (qualitat de vida) la teva solució 

respecte les existents? 

 

Actualment els treballadors de l’empresa treballen telemàticament i comporta una 

necessitat que aquests puguin tornar a les oficines a partir de torns i respectant unes 

mesures sanitàries establertes. A partir del projecte es podrà realitzar aquesta gestió del 

personal establint quins dies han d’anar a treballar presencialment i a quins llocs de 

treball hi hauran d’anar. Actualment no existeixen solucions existents, ja que és un 

projecte que es desenvolupa a partir d’uns criteris definits pel client i personalitzat 

segons les necessitats d’aquest.  

 

- Respecte la Vida Útil: Existeix una necessitat real del projecte? 

 

Tal com s’ha comentat en algunes ocasions, és un projecte basat en unes necessitats 

reals establertes per una empresa client de Fama Systems. El client necessita una bona 

gestió del seu personal partint d’uns criteris. Sabent que han de gestionar milers de 

persones treballadores significa una gran necessitat per tal de reduir temps i costos.  

10. Anàlisi funcional i especificació dels requisits 

 

10.1. Definició conceptes clau 

 

En aquest apartat es definiran diferents conceptes clau per tal d’entendre els següents 

apartats on es defineixen els requisits funcionals del sistema. 

 

Torn: Un torn defineix un període el qual serà assignat a diferents persones per tal de 

saber els dies que anirà a treballar de manera presencial i els dies haurà de treballar de 

manera telemàtica. Un torn permet realitzar reserves d’un lloc de treball els dies els 

quals aquest estableix.  

 

Lloc de Treball: Un lloc de treball el podem definir com un espai on una persona és 

assignada per a la realització de les tasques corresponents a càrrec seu. Tot el personal 

d’una empresa té assignat un lloc de treball, el qual serà modificable o fixe.   

 

Lloc de Treball Secundari: Un lloc de treball secundari el podem definir com un lloc de 

treball temporal on una persona haurà d’executar les tasques corresponents a càrrec 

seu. Aquests llocs de treball secundaris s’utilitzaran per a poder generar reserves a les 

persones dins del sistema que s’ha d’implementar.  

 

Cèl·lula: Una cèl·lula defineix un conjunt de llocs de treball d’un espai. S’utilitzen les 

cèl·lules per a poder habilitar zones de llocs de treball els quals seran utilitzats durant la 

generació de reserves del sistema a implementar.  

 

Reserva d’un Lloc de Treball: Una reserva d’un lloc de treball s’entén com l’ocupació 

d’un lloc de treball per una persona, establert amb anterioritat. Una reserva es genera 

sempre per dies i sobre un lloc de treball. Quan es generi una reserva d’un lloc de treball, 
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la persona que estigui assignada a aquella reserva, serà qui podrà utilitzar el lloc en 

aquell dia concret.  

 

Persona: Una persona es defineix com un treballador d’una empresa el qual té un lloc 

de treball assignat i haurà de tenir un lloc de treball secundari assignat per tal de poder 

generar reserves automàtiques.  

 

Tipus Torn: Un tipus torn defineix un període temporal el qual s’assignarà a un torn per 

generar reserves de llocs de treball. Un tipus torn permet calcular quins dies formen part 

dins d’un torn i quins no.   

10.2. Anàlisi del funcionament actual 

 

Actualment, el sistema de reserves que hi ha implementat té un funcionament molt 

senzill i no compleix amb els requisits funcionals que el client demana pel seu nou 

sistema.  

D’aquí sorgeix la necessitat d’adaptar-ho per tal de complir amb les necessitats del 

client.  

 

El funcionament actual del sistema, únicament permet fer reserves d’un lloc de treball 

de manera manual i als usuaris de l’aplicació Fama/AFM.  

Per tal de complir amb la nova gestió del personal que el client vol incorporar, el sistema 

ha de permetre realitzar reserves de llocs de treball: 

- A persones que no tinguin un usuari a l’aplicació Fama/AFM. 

- De manera massiva i automàtica mitjançant un procés. 

- Permetre establir uns criteris per generar les reserves de forma automàtica. 

 

Aquests nous requisits funcionals, entre molts altres, s’hauran d’integrar al funcionament 

actual de la gestió de reserves de llocs de treball. A continuació es detallen els diferents 

requisits funcionals que el sistema nou haurà de complir.  

10.3. Requisits funcionals 

 

En aquest apartat s’han definit els diferents requisits funcionals que el sistema haurà de 

complir per tal d’assolir els diferents objectius del sistema a implementar.  

 

RF #1: Gestionar els Torns 

El sistema ha de permetre la gestió de torns. Per torn entenem l’ordre segons el qual un 

grup de persones, en aquest cas treballadors d’una empresa, es succeeixen en diferents 

espais temporals per al desenvolupament de les seves feines respectives. Aquests torns 

estableixen quan una persona haurà d’anar a treballar de manera presencial i quan no.  

 

 RF #1.1 Donar d’alta a nous torns  

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran crear nous torns amb diferents 

modalitats.  

 RF #1.2 Consultar els diferents torns existents 
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Els usuaris amb permisos d’administrador, gestor i consultor podran consultar els 

diferents torns existents. 

 RF #1.3 Modificar un torn 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran modificar els diferents torns 

existents.  

 RF #1.4 Donar de baixa un torn 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran donar de baixa un torn. 

 RF #1.5 Eliminar un torn 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran eliminar un torn. 

 RF #1.6 Reactivar un torn 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran reactivar un torn.  

 

RF #2: Gestionar els Tipus de Torns 

El sistema ha de permetre la gestió de tipus de torns. Un tipus de torn es pot definir com 

la modalitat que un torn seguirà. Vénen predefinits segons la política de l’empresa triada. 

No seran modificables. Exemple: Setmanal, Cada dues setmanes, Cada tres setmanes, 

etc.  

 

 RF #2.1 Consultar els diferents tipus de torns 

Els usuaris amb permisos d’administrador, gestor i consultor podran consultar els 

diferents tipus de torns existents.  

 

RF #3: Gestionar les Cèl·lules 

El sistema ha de permetre la gestió de cèl·lules. Una cèl·lula s’entén  com una agrupació 

de llocs de treball d’un mateix immoble.  

 

 RF #3.1 Donar d’alta a noves cèl·lules 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran donar d’alta noves cèl·lules.  

 RF #3.2 Consultar les diferents cèl·lules existents 

Els usuaris amb permisos d’administrador, gestor i consultor podran consultar les 

diferents cèl·lules existents.  

 RF #3.3 Modificar una cèl·lula 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran modificar una cèl·lula. 

 RF #3.4 Eliminar una cèl·lula 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran eliminar una cèl·lula. 

 RF #3.5 Associar una cèl·lula a un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran associar una cèl·lula a un lloc 

de treball.  

 RF #3.6 Desasociar una cèl·lula a un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran desassociar una cèl·lula a un 

lloc de treball. 

 

RF #4: Gestionar les Reserves dels Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre  gestionar les reserves dels llocs de treball. Una reserva d’un 

lloc de treball pot ser per un usuari o per una persona i és una reserva d’un dia sencer.  

 

 RF #4.1 Donar d’alta una nova reserva d’un lloc de treball 
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Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran donar d’alta una nova reserva 

d’un lloc de treball.  

 RF #4.2 Consultar una reserva d’un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador, gestor i consultor podran consultar una 

reserva d’un lloc de treball.  

 RF #4.3 Modificar una reserva d’un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran modificar una reserva d’un 

lloc de treball.  

 RF #4.4 Donar de baixa una reserva d’un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran donar de baixa una reserva 

d’un lloc de treball.  

 RF #4.5 Eliminar una reserva d’un lloc de treball 

Els usuaris amb permisos d’administrador i gestor podran eliminar una reserva d’un lloc 

de treball.  

 

RF #5: Canviar el torn d’una persona 

El sistema ha de permetre canviar el torn d’una persona als usuaris amb permisos 

d’administrador i de gestor. El canvi de torn ha de permetre cancel·lar reserves actives 

de la persona si es canvia el torn d’aquesta.  

 

RF #6: Canviar el lloc de treball secundari d’una persona 

El sistema ha de permetre canviar el lloc de treball secundari d’una persona als usuaris 

amb permisos d’administrador i de gestor. El canvi del lloc de treball secundari ha de 

permetre cancel·lar reserves actives de la persona si es canvia el lloc de treball 

secundari d’aquesta.  

 

RF #7 Canviar la disponibilitat d’un lloc de treball 

El sistema ha de permetre canviar la disponibilitat d’un lloc de treball als usuaris amb 

permisos d’administrador i de gestor. El canvi de disponibilitat ha de permetre indicar si 

el lloc de treball és ocupable o no, o si és reservable o no. També ha de permetre 

cancel·lar reserves actives del lloc de treball si es canvia la disponibilitat d’aquest.  

 

RF #8: Generació massiva de Reserves de Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre generar massivament reserves de llocs de treball als usuaris 

amb permisos d’administrador i de gestor. Aquesta generació de reserves es podrà 

realitzar indicant un espai, una cèl·lula, un torn, un grup de visibilitat o una o més 

persones. Ha de generar reserves sobre els llocs de treball secundaris de les persones 

trobades seguint el criteri dels torns de cadascuna d’aquestes.  

 

RF #9: Notificació massiva de Reserves de Llocs de Treball i Cancel·lacions 

El sistema ha de permetre notificar les reserves i cancel·lacions de llocs de treball a les 

diferents persones als usuaris amb permisos d’administrador i de gestor. Aquesta 

notificació de reserves i cancel·lacions es podrà realitzar indicant un espai, una cèl·lula, 

un torn, un grup de visibilitat o una o més persones. Ha de generar correus electrònics 

de les reserves actives i de les cancel·lacions a les persones corresponents indicant els 

dies, el lloc de treball de la reserva, el torn al qual s’ha generat la reserva i l’espai i la 

cèl·lula on es troba el lloc de treball reservat.  
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RF #10: Reenviament notificacions massiva de Reserves de Llocs de Treball i 

cancel·lacions 

El sistema ha de permetre reenviar la informació de les reserves i cancel·lacions dels 

llocs de treball ja notificades anteriorment als usuaris amb permisos d’administrador i de 

gestor. Aquest procés es podrà realitzar indicant un espai, una cèl·lula, un torn, un grup 

de visibilitat o una o més persones. Ha de reenviar els correus electrònics ja enviats a 

les persones seleccionades.  

 

RF #11: Anul·lació massiva de Reserves de Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre anul·lar reserves de llocs de treball massivament als usuaris 

amb permisos d’administrador i de gestor. Aquesta anul·lació es podrà realitzar indicant 

un espai, una cèl·lula, un torn, un grup de visibilitat o una o més persones.  

 

RF #12: Borrat massiu de Reserves de Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre esborrar reserves de llocs de treball massivament als usuaris 

amb permisos d’administrador i de gestor. Aquest esborrat es podrà realitzar indicant un 

espai, una cèl·lula, un torn, un grup de visibilitat o una o més persones.  

 

RF #13: Càrrega massiva de Persones 

El sistema ha de permetre carregar massivament persones amb les diferents dades de 

cadascuna d’aquestes i incorporar-les a la base de dades. S’utilitzarà per assignar un 

torn i un lloc secundari a les persones ja existents al sistema, per tal de poder generar 

les reserves de manera massiva. Els usuaris administradors podran realitzar aquesta 

acció.  

 

RF #14: Càrrega massiva de Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre carregar massivament llocs de treball amb les diferents dades 

de cadascuna d’aquestes i incorporar-les a la base de dades. S’utilitzarà per assignar el 

tipus de disponibilitat dels llocs de treball ja existents al sistema. Els usuaris 

administradors podran realitzar aquesta acció. 

 

RF #15: Consultes gràfiques 

El sistema ha de permetre  consultes gràfiques sobre plànols. Una consulta gràfica 

permet representar dades sobre un model gràfic.  

 

 RF #15.1 Crear una consulta gràfica 

L’usuari amb permisos d’administrador podrà crear una nova consulta gràfica.  

 RF #15.2 Consultar una consulta gràfica 

Els usuaris amb permisos d’administrador, gestor i consultor podran consultar consultes 

gràfiques sobre el plànol que s’escull.  

 RF #15.3 Modificar una consulta gràfica 

Els usuaris amb permisos d’administrador podrà modificar una consulta gràfica. 

10.3.1. Requisits funcionals ja suportats 

 

El nou sistema que es vol implementar, parteix del sistema existent on algunes 

funcionalitats necessàries ja han estat implementades amb anterioritat. Tot i això, 
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s'especifiquen, ja que són requisits funcionals necessaris perquè el sistema funcioni 

correctament. 

 
RF #16: Entrar al sistema amb un compte d’usuari 

El sistema ha de permetre l’entrada al sistema a les persones registrades amb un nom 

d’usuari i una contrasenya.  

 

RF #17: Gestionar les Persones 

El sistema ha de permetre donar d’alta, consultar, modificar, donar de baixa, reactivar i 

esborrar una persona.  

 

RF #18: Gestionar els Llocs de Treball 

El sistema ha de permetre donar d’alta, consultar, modificar, donar de baixa, reactivar i 

esborrar un lloc de treball.  

10.4. Requisits no funcionals 

 

Els requisits no funcionals d’un sistema software són molt importants, ja que 

especifiquen uns criteris a seguir durant el desenvolupament d’aquest. Són aquells que 

descriuen les característiques de funcionament del sistema i no les funcions a realitzar.  

Per al programa que es desenvoluparà es tindran en compte els requisits no funcionals 

descrits a continuació.   

 

RNF #1: Usabilitat 

L’aplicació Fama/AFM ha de tenir un ús intuïtiu mitjançant una distribució òptima de la 

informació proporcionada entre les diferents pantalles i menús. Això permet facilitar de 

la manera més ràpida possible l'aprenentatge en la utilització del producte i evitar 

possibles errors.  

Aquest requisit no funcional s’ha de tenir en compte per tal de dissenyar les noves 

pantalles necessàries per al sistema a implementar. S’utilitzarà el disseny UX/UI. 

 

RNF #2: Mantenibilitat 

El manteniment de l'aplicació de Fama/AFM és continu per part de l’equip de 

desenvolupadors. És important actualitzar la documentació de l’aplicació quan 

s’afegeixen funcionalitats noves dins de l’aplicació així com mantenir un bon 

funcionament a l’afegir aquestes. 

 

RNF #3: Seguretat 

La seguretat és un requisit no funcional a tenir en compte, ja que l’aplicació tindrà usuaris 

amb diferents rols on cadascun d’aquests tindrà accés a unes funcionalitats o unes altres 

depenen del seu rol. És important mantenir aquesta seguretat entre els usuaris per tal 

de garantir un ús correcte del sistema a implementar.  

En aquest cas, els usuaris administradors, gestors i consultors hauran de tenir diferents 

rols associats.  

 

RNF #4: Robustesa 
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El sistema que s’ha d’implementar ha de ser capaç de suportar l’execució de molts 

processos alhora sense augmentar el temps d’execució d’aquests i fer front als errors 

que es presentin en temps d’execució. 

Els processos que s’hauran d’implementar hauran de ser els més òptims possibles per 

tal d’una millor execució. 

 

RNF #5: Disponibilitat 

La disponibilitat és un requisit no funcional que l’aplicació Fama/AFM requereix per tal 

que l’usuari sempre tingui disponible l’aplicació les 24 hores del dia.  

 

RNF #6: Integritat funcional 

És important mantenir la integritat dins de l’aplicació Fama/AFM per tal de poder 

incorporar les noves funcionalitats del sistema sense perjudicar la resta. El sistema 

s'implementarà de tal forma que a l’afegir noves funcionalitats no afectarà la 

implementació i l'ús actual que té. Tindrem les funcionalitats aïllades, però a la vegada 

seran reusables. 

 

RNF #7: Traçabilitat 

La traçabilitat és un requisit no funcional molt important per tal de poder tenir un control 

sobre els canvis de dades que es produeixen dins del sistema a implementar. S’haurà 

de mantenir la traçabilitat entre els canvis de dades i l’execució dels diferents processos 

que s’implementaran.  

 

RNF #8: Correcció funcional 

El sistema que s’ha d’implementar ha de tenir la capacitat de proveir resultats correctes 

amb el nivell de precisió requerit. Al treballar amb una gran quantitat de persones 

(10.000 aproximadament) és important poder trobar una persona dins del sistema de 

manera correcta.  Per això s’incorporaran eines de cerca i filtrat de resultats. També és 

necessari per a la búsqueda d’altres elements relacionats amb el sistema. 

 

RNF #9: Tolerància als errors 

És important tractar correctament els diferents errors que es puguin produir utilitzant 

l’aplicació. En tot moment aquests errors es tractaran mostrant un missatge per pantalla, 

d’aquesta manera evitem que el programa deixi de funcionar si es produeix aquest cas 

en algun moment.  

 

RNF #10: Confidencialitat 

Per tal de fer un bon ús de les dades que poden ser confidencials dins de l’aplicació 

Fama/AFM, és important tenir en compte aquest requisit no funcional. Aquest requisit 

no funcional s’assegura que les dades són accessibles únicament per aquells usuaris 

autoritzats.  

 

RNF #11: Protecció contra errors d’usuaris 

A l’hora de realitzar accions de modificació o d’esborrat és important incrementar els 

passos per a fer aquestes accions determinades. Per tant, sempre que es vagi a realitzar 

alguna acció que impliqui modificar les dades de la base de dades serà important 

confirmar amb l’usuari que realment vol realitzar aquella acció i no ha sigut un error. Ha 

d'aparèixer un missatge d’avís per tal que l’usuari el pugui veure i acceptar l’acció.  
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RNF #12: Comportament temporal  

Els temps de resposta i de processament del sistema ha de ser el més òptim possible. 

S'ha de mostrar les dades de forma ràpida per tal de crear una sensació de fluïdesa a 

l’usuari quan utilitzi el sistema. També les operacions més complexes haurien de tenir 

un temps d'execució aproximat d’entre 3 i 6 segons.  

 

RNF #13: Completitud funcional 

En finalitzar la implementació del sistema és important que el conjunt de funcionalitats 

implementades cobreixen totes les tasques i objectius que el client ha especificat.  

 

RNF #14: Modularitat 

La modularitat és la capacitat d’un sistema, compost per diferents components, que 

permet que un canvi en un component tingui el mínim impacte als altres. 

En aquest cas, el sistema ha d’evitar que els canvis que es produeixin a una secció del 

programa tinguin repercussió a altres seccions del sistema. Aquests s’hauran d'aplicar 

exclusivament a la secció modificada.  

 

RNF #15: Autenticitat 

El requisit no funcional autenticitat permet identificar tots els elements del sistema per 

tal de saber en cada moment quin element s’utilitza. En aquest cas, el sistema complirà 

aquest requisit no funcional aplicant a cada element un identificador únic. També es 

tindrà un registre de les accions que els usuaris realitzin per tal de saber qui ha realitzat 

l’acció, quina acció s’ha realitzat i sobre quin element s’ha realitzat l’acció. També es 

registrarà el canvi que s’ha produït.  

10.5. Aspectes transversals 

 

En aquest apartat es descriuen els diferents aspectes transversals que el sistema a 

desenvolupar haurà de tenir per a un funcionament correcte.   

 

AT #1: Multiidioma 

L’aplicació de Fama/AFM necessita implementar aquest aspecte per tal de poder ser 

accessible a tota classe d’usuaris que utilitzen l’aplicació. Es vol tenir aquest procés en 

els següents idiomes: català, castellà i anglès.  

 

AT #2: iCalendar (Google Calendar, Outlook Calendar…) 

iCalendar és un format d’intercanvi normalitzat a RFC 5545 que ens permet compartir 

els continguts d’una agenda. En aquest cas utilitzarem el iCalendar perquè els usuaris 

puguin incorporar les reserves dels seus llocs de treball al seu calendari laboral. Aquests 

arxius són compatibles amb múltiples aplicacions de calendaris com per exemple: 

Outlook, Google Calendar, iCal (Calendari d’Apple), d’entre molts altres més.  
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10.6. Casos d’ús 

 

Partint dels requisits funcionals descrits anteriorment, s’ha definit una sèrie de casos 

d’ús per tal d’especificar el funcionament d’aquests. Es detalla cadascuna de les noves 

funcions que el sistema ha d’oferir per tal de complir amb els requisits funcionals. 

Seguidament es detallen els casos d’ús que el sistema haurà de tenir.  

 

Tenint en compte que moltes entitats del sistema tindran els mateixos casos d’ús amb 

el mateix funcionament, s’han agrupat per tal de no repetir-los.  

 

Els següents casos d’ús els  trobem a les següents entitats: Torn, Cèl·lula, Persona, 

Lloc de Treball i Reserva Lloc de Treball. 

 

Nom del cas d’ús Alta 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
donar d’alta un nou registre.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es despleguen una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona el botó ‘Nou’. 
A6. S'obre un formulari amb una sèrie de camps per omplir, 
on alguns estan bloquejats i d’altres són camps obligatoris a 
omplir.  
A7. L’usuari omple tots els camps necessaris i selecciona el 
botó ‘Acceptar’. 
A8. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat i apareixerà el nou registre creat.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari no introdueix tots els camps que es 
requereixen per donar d’alta el nou registre, el sistema 
mostrarà un missatge indicant que no és possible seguir 
sense omplir tots els camps.  
A7.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s'avorta i es retornarà a la pàgina principal sense haver creat 
un nou registre.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
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L’usuari ha de tenir permisos per poder donar d’alta un nou 
registre.  

 
Taula 11: Cas d'ús Alta. Font: Elaboració pròpia. 

 

Nom del cas d’ús Modificació 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
modificar les dades d’un registre ja existent.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó de 
‘Modificar’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat.  
A7. L’usuari modifica els camps que vol modificar i selecciona 
el botó ‘Acceptar’. 
A8. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat.  

Flux alternatiu A5.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
modificar, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que primer ha de seleccionar el registre que vol 
modificar.  
A7.a. Si l’usuari deixa buits camps obligatoris i prem el botó 
‘Acceptar’ el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que ha d’omplir tots els camps que siguin 
obligatoris.  
A7.b. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver fet cap modificació.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder modificar un registre. 

 
Taula 12: Cas d'ús modificació. Font: Elaboració pròpia. 
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Nom del cas d’ús Esborrar 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
esborrar un registre ja existent.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó  
‘Esborrar’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats. 
A7. L’usuari selecciona el botó ‘Esborrar’. 
A8. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat excepte el registre que s’ha 
esborrat.  

Flux alternatiu A6.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
esborrar, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari informant 
que primer ha de seleccionar el registre que vol esborrar. 
A7.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver esborrat cap registre.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder esborrar les dades 
d’un registre seleccionat. 

 
Taula 13: Cas d'ús esborrar. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a les següents entitats: Torn, Cèl·lula, Persona, Lloc de 

Treball, Reserva Lloc de Treball i Tipus Torn. 

 

Nom del cas d’ús Consulta 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
consultar les dades d’un registre ja existent.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 
- Usuari Consultor 
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Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó de 
‘Consultar’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats. 
A7. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A8. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat.  

Flux alternatiu A7.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, es retornarà 
a l’usuari a la pantalla principal.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder consultar les dades 
d’un registre seleccionat. 

 

Taula 14: Cas d'ús consultar. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a les següents entitats: Persona, Reserva Lloc de Treball, 

Torn i Lloc de Treball. 

 

Nom del cas d’ús Donar de Baixa 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
donar de baixa un registre ja existent.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó de 
‘Donar de baixa’’. 
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A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats menys 
el motiu de baixa.  
A7. L’usuari selecciona el botó ‘Donar de baixa’. 
A8. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat, sense mostrar el registre que 
s’ha donat de baixa, ja que només es mostren els registres 
actius. Segueix existint a la base de dades i es pot consultar 
com a registre inactiu.  

Flux alternatiu A5.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó donar 
de baixa, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari informant 
que primer ha de seleccionar el registre que vol donar de 
baixa.  
A7.a. Si l’usuari deixa buits camps obligatoris i prem el botó 
‘Donar de baixa’ el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que ha d’omplir tots els camps que siguin 
obligatoris.  
A7.b. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver donat de baixa cap 
registre.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder donar de baixa un 
registre. 

 
Taula 15: Cas d'ús donar de baixa. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a les següents entitats: Persona, Torn i Lloc de Treball. 

 

Nom del cas d’ús Reactivar 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
reactivar un registre inactiu.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari filtra la llista de registres pels registres inactius. 
A6. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó de 
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‘Reactivar’’. 
A7. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats. 
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Reactivar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat filtrats anteriorment, sense 
mostrar el registre que s’ha reactivat. Si es filtra per registres 
actius, ens apareixerà el registre reactivat. 

Flux alternatiu A6.a. Si no es filtra i es selecciona un registre actiu, es 
mostrarà un missatge a l’usuari informant que aquell registre 
no es pot reactivar, ja que està actiu.   
A6.b. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
reactivar, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que primer ha de seleccionar el registre que vol 
reactivar.  
A7.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver reactivat cap 
registre.  

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder reactivar un registre. 

 
Taula 16: Cas d'ús reactivar. Font: Elaboració pròpia. 

Els següents casos d’ús els  trobem a l’entitat Cèl·lula. 

 

Nom del cas d’ús Associar 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
associar un registre de l’entitat amb altres entitats del mòdul. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó  
‘Modificar’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. 
A7. L’usuari pot associar un lloc de treball a una cèl·lula. 
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S’obrirà una finestra pop-up on s’escollirà algun registre d’un 
Lloc de Treball el qual es vulgui relacionar.  
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat. 

Flux alternatiu A7.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
reactivar, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que primer ha de seleccionar el registre que vol 
associar.  
A8.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver associat cap entitat. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder modificar les dades 
d’un registre seleccionat. 

 
Taula 17: Cas d'ús associar. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Desassociar 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat seleccionada i permet 
desassociar un registre de l’entitat amb altres entitats del 
mòdul. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat desitjada i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquella entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó  
‘Modificar’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. 
A7. L’usuari pot desassociar un lloc de treball a una cèl·lula. 
Es mostra una llista dels llocs de treball associats a aquella 
cèl·lula. Es selecciona un registre i es prem el botó de 
‘Desassociar’. El registre de la subllista desapareixerà.  
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat. 



 

45 
 

Flux alternatiu A7.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
reactivar, el sistema mostrarà un missatge a l’usuari 
informant que primer ha de seleccionar el registre que vol 
desassociar.  
A8.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada anteriorment sense haver desassociat cap 
entitat. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder modificar les dades 
d’un registre seleccionat. 

 
Taula 18: Cas d'ús desassociar. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a l’entitat Llocs de Treball. 

 

Nom del cas d’ús Canvi disponibilitat Lloc de Treball 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Llocs de Treball i permet 
canviar la disponibilitat d’un Lloc de Treball.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat Lloc de Treball i es mostra una llista 
amb tots els registres d’aquesta entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó  
‘Canviar disponibilitat Lloc de Treball’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats excepte 
tres camps: Ocupable, Reservable, Data Efecte Canvi 
Disponibilitat.  
A7. L’usuari pot seleccionar si és Ocupable i/o Reservable i 
pot indicar una data d’efecte del canvi.  
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat. 

Flux alternatiu A5.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
‘Canviar disponibilitat Lloc de Treball’, el sistema mostrarà un 
missatge a l’usuari informant que primer ha de seleccionar el 
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registre que vol canviar la disponibilitat.  
A8.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder canviar la 
disponibilitat del registre seleccionat. 

 
Taula 19: Cas d'ús canvi disponibilitat lloc de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Els següents casos d’ús els  trobem a l’entitat Persona. 

 

Nom del cas d’ús Canvi Torn Persona 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Persona i permet canviar el 
Torn assignat a una Persona.   

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat Persona i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquesta entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó 
‘Canvi Torn Persona’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats excepte 
dos: Torn i Data Efecte Canvi Torn.  
A7. L’usuari pot seleccionar el Torn que li vol assignar a la 
Persona i pot indicar una data d’efecte del canvi.  
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat. 

Flux alternatiu A5.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó 
‘Canviar Torn Persona’, el sistema mostrarà un missatge a 
l’usuari informant que primer ha de seleccionar el registre que 
vol canviar el Torn.  
A8.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada. 
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Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder canviar el torn del 
registre seleccionat. 

 
Taula 20: Cas d'ús canvi torn persona. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Canvi Lloc de Treball Secundari d’una Persona 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Persona i permet canviar el 
Lloc de Treball Secundari d’una Persona.   

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entitat Persona i es mostra una llista amb 
tots els registres d’aquesta entitat. 
A5. L’usuari selecciona un registre i després prem el botó 
‘Canvi Lloc Treball Persona’. 
A6. S'obre un formulari amb les dades corresponents al 
registre seleccionat. Tots els camps estan bloquejats excepte 
dos: Lloc de Treball Secundari i Data Efecte Canvi Lloc 
Treball Secundari.  
A7. L’usuari pot seleccionar el Lloc de Treball que li vol 
assignar a la Persona i pot indicar una data d’efecte del canvi.  
A8. L’usuari selecciona el botó ‘Acceptar’. 
A9. Es torna a mostrar a l’usuari la pantalla amb la llista de 
tots els registres de l’entitat. 

Flux alternatiu A5.a. Si no es selecciona cap registre i es prem el botó ‘Canvi 
Lloc Treball Persona’, el sistema mostrarà un missatge a 
l’usuari informant que primer ha de seleccionar el registre que 
vol canviar el Torn.  
A8.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta i es retornarà a la pantalla amb la llista de l’entitat 
seleccionada. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder canviar el lloc de 
treball secundari del registre seleccionat. 
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Taula 21: Cas d'ús canvi lloc de treball secundari. Font: Elaboració pròpia. 

Els següents casos d’ús els  trobem a l’entitat Reserva Lloc de Treball. 

 

Nom del cas d’ús Generació massiva de Reserves de Llocs de Treball 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Reserva Lloc de Treball i 
permet generar de forma massiva Reserves de Llocs de 
Treball.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú de Generació de Reserves 
i es mostra una pantalla amb una sèrie de camps.  
A5. L’usuari té un camp explicatiu on se l’informa del procés. 
També té un camp de data d’inici i data de fi que són 
obligatoris. I finalment pot indicar sobre quines entitats 
relacionades vol que es generin les reserves.  
A6. L’usuari omple els camps i després prem el botó 
‘Executar’. 
A7. Es mostra un missatge a l’usuari que li indica que el 
procés s’ha iniciat i si vol veure l’històric del procés o anar a 
la llista de Reserves de Llocs de Treball.  
A8. En finalitzar l’execució, apareixeran les noves Reserves 
dels Llocs de Treball a la llista corresponent.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar el procés de 
generació de reserves.  

 
Taula 22: Cas d'ús generació massiva reserves llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Notificació massiva de Reserves de Llocs de Treball i 

Cancel·lacions 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Reserva Lloc de Treball i 
permet generar de forma massiva notificacions de reserves 
de llocs de treball i cancel·lacions.  
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Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú de Notificació de Reserves 
i es mostra una pantalla amb una sèrie de camps.  
A5. L’usuari té un camp explicatiu on se l’informa del procés. 
També té un camp de data d’inici, data de fi i seleccionar una 
opció que són obligatoris. I finalment pot indicar sobre quines 
entitats relacionades vol que es notifiquin les reserves i 
cancel·lacions. 

A6. L’usuari omple els camps i escull l'opció de Reenviar     
Notificacions Reserves i després prem el botó ‘Executar’. 

A7. Es mostra un missatge a l’usuari que li indica que el 
procés s’ha iniciat i si vol veure l’històric del procés o anar a 
la llista de Reserves de Llocs de Treball.  
A8. En finalitzar l’execució, apareixeran les noves Reserves 
dels Llocs de Treball a la llista corresponent indicant les 
reserves que s’han notificat.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar el procés de 
notificació de reserves.  

 
Taula 23: Cas d'ús notificació massiva reserves llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Reenviament massiu de notificacions de Reserves de Llocs 

de Treball i Cancel·lacions 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Reserva Lloc de Treball i 
permet generar de forma massiva notificacions de reserves 
de llocs de treball i cancel·lacions.  

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
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A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú de Notificació de Reserves 
i es mostra una pantalla amb una sèrie de camps.  
A5. L’usuari té un camp explicatiu on se l’informa del procés. 
També té un camp de data d’inici, data de fi i seleccionar una 
opció que són obligatoris. I finalment pot indicar sobre quines 
entitats relacionades vol que es notifiquin les reserves i 
cancel·lacions. 
A6. L’usuari omple els camps i escull l'opció de Reenviar 
Notificacions Reserves i després prem el botó ‘Executar’. 
A7. Es mostra un missatge a l’usuari que li indica que el 
procés s’ha iniciat i si vol veure l’històric del procés o anar a 
la llista de Reserves de Llocs de Treball.  
A8. En finalitzar l’execució, apareixeran les noves Reserves 
dels Llocs de Treball a la llista corresponent indicant les 
reserves que s’han notificat.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar el procés de 
notificació de reserves.  

 
Taula 24: Cas d'ús reenviament massiu de notificacions de llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Anul·lació massiva de Reserves de Llocs de Treball 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Reserva Lloc de Treball i 
permet anul·lar de forma massiva reserves de llocs de treball. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú d’Anul·lació/Esborrat de 
Reserves i es mostra una pantalla amb una sèrie de camps.  
A5. L’usuari té un camp explicatiu on se l’informa del procés. 
També té un camp de data d’inici, data de fi i seleccionar una 
opció que són obligatoris. I finalment pot indicar sobre quines 
entitats relacionades vol que s’anul·lin les reserves. 
A6. L’usuari omple els camps i escull l'opció d’Anul·lar 
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Reserves i després prem el botó ‘Executar’. 
A7. Es mostra un missatge a l’usuari que li indica que el 
procés s’ha iniciat i si vol veure l’històric del procés o anar a 
la llista de Reserves de Llocs de Treball.  
A8. En finalitzar l’execució, a la llista de Reserves de Llocs de 
Treball es mostren com a inactives les reserves que s’han 
anul·lat. 

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar el procés 
d’anul·lació de reserves.  

 
Taula 25: Cas d'ús anul·lació massiva reserves llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Nom del cas d’ús Esborrat massiu de Reserves de Llocs de Treball 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Reserva Lloc de Treball i 
permet esborrar de forma massiva reserves de llocs de 
treball. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 
- Usuari Gestor 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú d’Anul·lació/Esborrat de 
Reserves i es mostra una pantalla amb una sèrie de camps.  
A5. L’usuari té un camp explicatiu on se l’informa del procés. 
També té un camp de data d’inici, data de fi i seleccionar una 
opció que són obligatoris. I finalment pot indicar sobre quines 
entitats relacionades vol que s’anul·lin les reserves. 
A6. L’usuari omple els camps i escull l'opció d’Esborrar 
Reserves i després prem el botó ‘Executar’. 
A7. Es mostra un missatge a l’usuari que li indica que el 
procés s’ha iniciat i si vol veure l’històric del procés o anar a 
la llista de Reserves de Llocs de Treball.  
A8. En finalitzar l’execució, a la llista de Reserves de Llocs de 
Treball ja no apareixen les reserves que s’han esborrat. 

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 
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Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar el procés 
d’esborrat de reserves.  

 
Taula 26: Cas d'ús esborrat massiu reserves de llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a l’entitat Persona. 

 

Nom del cas d’ús Càrrega massiva de Persones 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Persones i permet fer una 
càrrega massiva de persones a través d’un fitxer Excel. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú de l’entitat Persona i es 
mostra la llista amb els diferents registres de l’entitat. 
A5. L’usuari prem el botó de ‘Càrrega de Persones’. 
A6. S’obre un pop-up mostrant una pantalla amb uns camps 
per omplir i per pujar l’Excel.  
A7. L’usuari omple els camps i prem el botó ‘Executar’.  
A8. En finalitzar l’execució, a la llista de Persones es mostren 
les persones llegides del fitxer Excel.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar la càrrega 
massiva de persones.  

 
Taula 27: Cas d'ús càrrega massiva de persones. Font: Elaboració pròpia. 

El següent cas d’ús el  trobem a l’entitat Lloc de Treball. 

 
 

Nom del cas d’ús Càrrega massiva de Llocs de Treball 

Descripció del cas d’ús El cas d’ús s’aplica sobre l’entitat Llocs de Treball i permet fer 
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una càrrega massiva de llocs de treball a través d’un fitxer 
Excel. 

Actor/s participant/s - Usuari Administrador 

Flux d’events bàsic A1. L’usuari accedeix al sistema amb les seves credencials i 
se li mostra el menú principal i la pàgina de benvinguda de 
l’aplicació. 
A2. L’usuari accedeix al mòdul de Gestió d’Espais i se li 
mostra el menú lateral principal del corresponent mòdul. 
A3. Dins del menú principal l’usuari selecciona Llocs de 
Treball i Persones i es desplega una sèrie d’entrades al 
menú.  
A4. Selecciona l’entrada al menú de l’entitat Persona i es 
mostra la llista amb els diferents registres de l’entitat. 
A5. L’usuari prem el botó de ‘Càrrega de Llocs de Treball’. 
A6. S’obre un pop-up mostrant una pantalla amb uns camps 
per omplir i per pujar l’Excel.  
A7. L’usuari omple els camps i prem el botó ‘Executar’.  
A8. En finalitzar l’execució, a la llista de Llocs de Treball es 
mostren les persones llegides del fitxer Excel.  

Flux alternatiu A6.a. Si l’usuari selecciona el botó ‘Cancel·lar’, l’operació 
s’avorta. 

Condicions d’entrada L’usuari ha de tenir permisos per veure el mòdul de Gestió 
d’Espais. 
L’usuari ha de tenir permisos per veure els registres de 
l’entitat seleccionada.  
L’usuari ha de tenir permisos per poder executar la càrrega 
massiva de llocs de treball. 

 
Taula 28: Cas d'ús càrrega massiva de llocs de treball. Font: Elaboració pròpia. 

11. Arquitectura del sistema i disseny funcional 

11.1. Arquitectura del sistema 

 

L’aplicació Fama/AFM és una aplicació web la qual s’accedeix a través d’un navegador 

web, utilitzant-lo com a client. A la figura següent es pot observar l’arquitectura que 

l’aplicació segueix i seguidament s’explica el seu funcionament per entendre millor el 

desenvolupament del projecte.  
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Figura 3: Arquitectura aplicació Fama/AFM. Font: Documentació Fama Systems 

Com moltes aplicacions web, Fama/AFM segueix el patró  MVC (Model - View - 

Controller).  

Aquest patró divideix l’aplicació en tres components diferents: 

 

- Model: És el component que s’encarrega de manipular les dades que té el 

sistema, de la lògica del sistema i de la persistència de les dades. Gestiona els 

accessos a la informació, tant de consultes com d’actualitzacions de les dades i 

la lògica del sistema.  

- Vista: És el component que s’encarrega de mostrar la informació a l’usuari per 

pantalla, és a dir la interfície del sistema. La informació prové de les dades del 

sistema i es presenten de manera que l’usuari pugui interpretar-les. 

- Controlador: És el component que s’encarrega de gestionar les accions de 

l’usuari sobre la vista i les envia al model perquè realitzi la lògica del sistema. El 

controlador és l’intermediari entre el model i la vista.  

 

A la següent figura podem veure com aquests tres components interactuen entre ells.  

Figura 4: Modelo Vista Controlador. Font: MVC Design Pattern12 

                                                
12 “MVC Design pattern for iOS apps | Custom Software Development Services | Ahex Technologies.” 
https://ahex.co/uncategorized/mvc-design-pattern/  

https://ahex.co/uncategorized/mvc-design-pattern/
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S’utilitza aquest patró, ja que permet dividir l’aplicació en tres capes: la interacció de 

l’usuari amb la interfície, la lògica del sistema i la informació de la base de dades. Això 

permet que el manteniment de l’aplicació sigui més senzill i que a l’hora de fer canvis 

únicament s’hagi de modificar la capa que sigui necessària.   

 

Una característica molt important d’aquest patró, és que permet canviar la interfície de 

l’usuari sense la necessitat de realitzar canvis sobre el model, ja que són independents 

entre ells. Gràcies a això, es pot utilitzar el mateix model per diferents vistes, permetent 

així a l’aplicació poder personalitzar la interfície a cada client com la necessiti.  

 

Per entendre millor la figura X que representa l’arquitectura de l’aplicació detallem el 

funcionament de cada component.  

 

Vista 

La Vista és la que s’encarrega de mostrar les dades a l’usuari a través d’una interfície 

utilitzant HTML, CSS i JavaScript. Aquesta capa és la que permet que l’usuari es 

comuniqui amb el sistema a través de peticions al servidor WildFly.  

WildFly és un servidor d’aplicacions J2EE (Java 2 Enterprise Edition) que a l’estar basat 

en Java permet executar-se sobre la màquina virtual (Java Virtual Machine) que Java 

utilitza per posar en marxa els seus fitxers executables. D’aquesta manera, quan 

s’executa el servidor sobre la màquina virtual, permet que aquest es pugui executar des 

de qualsevol sistema operatiu per al qual estigui disponible la màquina virtual de Java.  

 

Controlador 

El Controlador es troba dins del servidor WildFly i és el que s’encarrega de mapejar les 

accions que rep per part de la vista. S’utilitzen els Servlets per tal de gestionar les 

peticions al servidor i la classe Filter de Java Servlet que ens permet tenir més control 

sobre les peticions que el client envia al servidor.  

En aquest cas, el servidor d’aplicacions busca dins dels arxius de configuració de Struts 

per tal de trobar quina de les accions existents en aquests arxius mapeja l’acció 

sol·licitada. Més endavant s’explicarà en detall el funcionament dels Struts i com 

s’utilitzen a l’aplicació. En resum, el controlador és el que estableix les accions que el 

model haurà d’executar.  

També s’encarrega d'empaquetar la informació provinent de la vista en un objecte DTO. 

Aquests objectes s’utilitzen per comunicar estructures complexes d’informació entre la 

vista i el model.  

 

Model 

El Model es divideix en dos components diferents: la lògica de negoci i la persistència.  

La lògica del negoci rep les accions per part del controlador i executa les operacions 

necessàries per a complir amb les peticions del client. Aquestes operacions es troben 

agrupades en entitats del sistema, on cadascuna d’aquestes té un servei que permet 

especificar el comportament que es tindrà depenent de l’entitat. És a dir, el 

comportament de les accions en dues entitats diferents no serà el mateix, sinó que per 

cadascuna hi haurà un comportament diferent. Tota aquesta informació, el model la rep 

a través d’un DTO.  

La persistència de dades del sistema es basa en Enterprise Java Beans (EJB), on 

aquest encapsula la lògica del negoci per tal de poder utilitzar JPA (Java Persistence 
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API). Aquesta eina ens servirà per connectar-nos a la base de dades i ens permetrà 

utilitzar el framework Hibernate. S’utilitza Hibernate per tal de fer el mapeig entre objecte 

del programa i objecte relacional sobre la base de dades. D’aquesta manera ens podem 

comunicar amb la base de dades d’Oracle.  

11.2. Patrons de disseny 

 

En aquest apartat, s’especificaran els patrons de disseny que s’utilitzen a l’aplicació 

Fama/AFM. S’utilitzen patrons per a poder donar solucions a problemes comuns de 

disseny del software. Es tracten de plantilles per tal de poder afrontar problemes que 

poden aparèixer al sistema i proporcionen solucions apropiades a problemes generals.  

Per entendre millor que és un patró de disseny, una possible definició podria ser: 

 

“Un patró de disseny és una solució de disseny de software a un problema, acceptada 

com a correcta, a la que se li ha donat un nom i pot ser aplicada en altres contexts.” 

 

Seguidament s’expliquen els patrons que s’utilitzen en aquest projecte. 

 

Factory Method Pattern 

Per entendre millor el patró Factory Method, primer definim a què ens referim quan 

parlem d’una factoria (factory). Podem definir com a factory una classe que implementa 

un o més mètodes de creació. Aquests mètodes són els que s’encarreguen de crear 

instàncies d’objectes. 

El patró Factory Method és un patró creacional que permet crear instàncies d’objectes 

sense haver d’especificar la classe la qual es vol crear l’objecte. Aquest defineix una 

interfície per la creació d’un objecte, però delegant a les subclasses la decisió de quines 

classes instanciar.  

 

Dins de l’aplicació, aquest patró el podem identificar dins de les classes del model que 

realitzen operacions. S’utilitza una classe genèrica de tipus interfície i a la seva 

especificació s’implementen la gran majoria de mètodes que s’utilitzaran a les 

subclasses. Hi haurà mètodes protected els quals no es podran sobreescriure a les 

subclasses, però hi haurà altres mètodes on cada subclasse especificarà el  

comportament que es vulgui tenir. Hi haurà una subclasse per a cada entitat del sistema. 

Per tal de poder crear els serveis personalitzats, s’utilitza la classe 

ServicioPersonalizadoFactory que aquesta permet obtenir serveis sense la necessitat 

de conèixer com.  

A la següent figura podem observar un exemple de com s’aplica el patró Factory Method. 
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Figura 5: Patró Factory Method. Font: Elaboració pròpia 

 

Abstract Factory Pattern 

El patró Abstract Factory també utilitza factories com el patró Factory Method explicat 

anteriorment. És un patró de creació que ofereix una interfície per a poder crear famílies 

d’objectes relacionats o dependents, sense la necessitat d’especificar les classes 

concretes a les quals pertanyen.  

Abstract Factory generalment s’implementa utilitzant el patró Factory Method, per això 

pot utilitzar tota la flexibilitat d’aquest. Tot i això, la principal diferència entre ells és que 

el patró Abstract Factory tracta amb famílies de productes i el patró Factory Method 

simplement es preocupa per un únic producte.  

 

Dins de l’aplicació, aquest patró el podem identificar dins de les classes de creació dels 

DAOs. Utilitzant aquest patró permet a l’aplicació crear diferents instàncies de DAOs 

sense especificar de quina entitat del sistema pertany el DAO. 

 

A la següent figura podem observar com s’utilitza.  

 

 
Figura 6: Patró Abstract Factory. Font: Elaboració pròpia 
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Iterator Pattern 

El propòsit principal del patró iterador és crear un mecanisme per tal de poder accedir a 

elements d’una estructura de dades qualsevol sense haver de conèixer necessàriament 

l’estructura interna d’aquesta.  

Defineix una interfície per tal de poder accedir de manera seqüencial als objectes d’una 

col·lecció on a aquesta es poden definir mètodes com els següents first(), next(), 

hasNext(). 

Aquest patró s’utilitza a l’aplicació per a poder recórrer llistes d’objectes o d’entitats 

sense haver de saber sobre que s’està iterant. Facilita poder generalitzar molts mètodes 

que són necessaris per totes les entitats del sistema sense haver de referenciar-nos a 

cap d’ells. 

 

Lazy Initialization Pattern 

El patró Lazy Initialization s’utilitza per a optimitzar l’accés a les dades d’un objecte. 

Permet inicialitzar el mínim nombre d’elements d’un objecte per tal d’endarrerir fins a 

l’últim moment haver de crear una instància d’una classe.  

Això permet optimitzar el temps d’accés a les dades i inicialitzar un objecte amb el mínim 

nombre de dades. D’aquesta manera només s’instanciaran els objectes quan sigui 

realment necessari. 

Seguidament podem veure un exemple de com s’utilitza aquest patró dins de l’aplicació 

de Fama/AFM. 

 
@ManyToOne(cascade = {}, fetch = FetchType.LAZY) 

@JoinColumn(name = "ID_TURNO", unique = false, nullable = true, insertable = true, updatable = true) 

public Turno getTurno() 

{ 

return turno; 

} 

 

D’aquesta manera, a l’hora de recuperar l’objecte Turno, tindrem un objecte on tots els 

seus camps seran null o estaran buits excepte el id. En el cas que es necessités l’objecte 

sencer, s’hauria d’obtenir mitjançant un accés a base de dades a través d’un DAO.  

 

DAO Pattern 

És important a l’hora de desenvolupar una aplicació que aquesta sigui independent a 

una base de dades concreta. Per tal d’aconseguir separar la nostra aplicació de la base 

de dades, aquesta ha d’aconseguir guardar les dades, sense saber d’on les està traient 

ni a on les guarda. La manera per poder extreure i encapsular tots els accessos a la font 

de dades es el que és coneix com el DAO Pattern. DAO es pot traduir com Data Access 

Object.   

El DAO s’encarrega de la connexió amb la base de dades per tal d’obtenir i 

emmagatzemar les dades.  
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11.3. Disseny nou model de dades 

 

En aquest apartat s’explica el disseny del nou model de dades que s’ha hagut de crear. 

Es descriu cada taula per entendre que representa i quina és la seva funcionalitat 

principal i cada paràmetre que aquestes tindran. 

 

Algunes d’aquestes taules han estat adaptades al nou model de dades i d’altres han 

estat creades des de zero per tal de poder implementar les noves funcionalitats que el 

sistema requereix.  

11.3.1. Disseny conceptual de dades 

 

 
 
 

Figura 7: Diagrama de classes. Font: Elaboració pròpia 

11.3.2. Descripció de les classes 

 

Persona 

 

Descripció: 

La classe Persona conté tota la informació de l’inventari de persones del sistema. Cada 

persona té un identificador únic i representa els treballadors de l’empresa client. Una 

persona pot estar activa o donada de baixa.  
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Restriccions textuals: 

- La data de baixa no pot ser anterior a la data d’alta. 

- Ha de tenir un nom i un primer cognom. 

- El número de treballador ha de ser únic. 

- Una Persona no es pot eliminar si té associada alguna reserva d’un lloc de 

treball. 

 

Lloc de Treball 

 

Descripció: 

La classe Lloc de Treball conté tota la informació de l’inventari de Llocs de Treball d’una 

empresa. Un lloc de treball és l’espai el qual un treballador exerceix diferents tasques 

segons el seu càrrec dins d’una empresa. Cada lloc de treball té un identificador únic i 

es troben sempre dins d’un immoble. 

Restriccions textuals: 

- Un Lloc de Treball no es pot eliminar si té assignada una reserva d’un lloc de 

treball. 

 

Reserva de Lloc de Treball 

 

Descripció: 

La classe Reserva de Lloc de Treball conté tota la informació de les diferents reserves 

generades al sistema. Les reserves poden ser generades de manera automàtica, de 

manera manual i/o a través d’una APP.  

Restriccions textuals: 

- La data de reserva no pot ser buida. 

- L’hora d’inici i l’hora de fi no poden ser buides. 

- La data de creació no pot ser buida. 

- La data de baixa no pot ser anterior a la data de creació. 

- Una reserva creada des de el procés de generació de reserves ha de tenir un 

torn assignat. 

 

Torn 

 

Descripció: 

La classe Torn conté la informació dels diferents torns que hi poden haver. Aquest 

defineix quins dies de la setmana són vigents, una data d’inici que és d’on es comença 

a contar els dies del torn i un tipus de torn. 

Restriccions textuals: 

- La data d’inici no pot ser buida. 

- Ha de tenir almenys un dia de la setmana indicat per a poder crear un torn. 

 

Tipus Torn 

 

Descripció: 

La classe Tipus Torn permet definir els diferents tipus de torns que un Torn pot tenir. 

Defineix si un Torn és setmanal, cada dues setmanes, etc. Ens serveix per poder 
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calcular els dies que s’hauran de reservar a un torn segons el seu tipus, el número de 

les setmanes i el seu offset.  

El número de les setmanes indica 1 si és setmanal, 2 si és cada dues setmanes, etc. 

L’offset serveix per indicar quina setmana s’ha de reservar. Per exemple, si el tipus torn 

és cada dues setmanes, tindrem l’offset 0 i l’1, on el 0 representa la primera setmana de 

les dues i l’1 representa la segona setmana de les dues. 

Restriccions textuals: 

- La setmana no pot ser buida. 

- L’offset no pot ser buit. 

 

Cèl·lula 

 

Descripció: 

La classe Cèl·lula defineix una agrupació de Llocs de Treball. 

Restriccions textuals: 

N/A 

11.3.3. Taules de la base de dades 

 

Persona 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

id_estado Number(12) Foreign key de Estado 

id_espacio Number(12) Foreign key de Espacio 

id_pt Number(12) Foreign key de PT 

id_pt_secundario Number(12) Foreign key de PT 

nif Varchar2(25) Unique key 

nombre Varchar2(64)  

apellido1 Varchar2(64)  

apellido2 Varchar2(64)  

email Varchar2(64)  

numero_empleado Varchar2(64) Unique key 

fecha_alta Date  

fecha_baja Date  

id_turno Number(12) Foreign key de Turno 

fecha_efe_cambio_turno Date  

fecha_eje_cambio_pt_secu Date  

 
Taula 29: Taula base de dades persona. Font: Elaboració pròpia. 

Lloc de Treball 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

id_tipo_pt Number(12) Foreign key de Tipo PT 

id_espacio Number(12) Foreign key de Espacio 

id_zona Number(12) Foreign key de Zona 

referencia Varchar2(64) Unique key 
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observaciones Varchar2(2000)  

flexible Varchar2(1)  

reservable Varchar2(1)  

ocupable Varchar2(1)  

id_celula Number(12) Foreign key de Celula 

fecha_efecto_cambio_reservable Date  

 
Taula 30: Taula base de dades lloc de treball. Font: Elaboració pròpia. 

Reserva de Lloc de Treball 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

id_usuario Number(12) Foreign key de Usuario 

id_persona Number(12) Foreign key de Persona 

id_pt Number(12) Foreign key de PT 

id_estado Number(12) Foreign key de Estado 

fecha_inicio Date  

fecha_fin Date  

observaciones Varchar2(256)  

fecha_creacion Date  

fecha_baja Date Foreign key de Celula 

precio_reserva Number(12)  

creada_desde Varchar2(1)  

tipo_cancelacion Varchar2(64)  

fecha_mail_creacion Date  

fecha_mail_cancelacion Date  

id_turno Number(12) Foreign key de Turno 

 
Taula 31: Taula base de dades reserva lloc de treball. Font: Elaboració pròpia 

Torn 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

nombre  Varchar2(64)  

referencia Varchar2(64) Unique key 

fecha_inicio Date  

fecha_fin Date  

id_estado Number(12) Foreign key de Estado 

id_tipo_turno Number(12) Foreign key de Tipo Turno 

descripcion Varchar2(512)  

lunes Number(12)  

martes Number(12)  

miercoles Number(12)  

jueves Number(12)   

viernes Number(12)   

sabado Number(12)  

domingo Number(12)   

 
Taula 32: Taula base de dades torn. Font: Elaboració pròpia 
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Tipus Torn 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

nombre  Varchar2(64)  

descripcion Varchar2(512)  

semanas Number(3)  

offset Number(3)  

 
Taula 33: Taula base de dades tipus torn. Font: Elaboració pròpia 

Cèl·lula 

 

Atributo Tipus Relacions integritat 

id Number(12) Primary key 

nombre  Varchar2(64)  

referencia Varchar2(512) Unique key 

descripcion Number(3)  

 
Taula 34: Taula base de dades cèl·lula. Font: Elaboració pròpia 

11.4. Disseny pantalles 

 

En aquest apartat es detallaran els canvis que s’han hagut de realitzar en diferents 

pantalles de l’aplicació i també les pantalles que s’han hagut de crear de nou per tal de 

poder adaptar a l’aplicació al nou sistema.  

 

La gran majoria de les pantalles de l’aplicació Fama/AFM segueixen una estructura 

similar. Aquestes estan compostes principalment per: 

- Una llista: És la pantalla on es mostra una llista de tots els registres que l’entitat 

seleccionada té. Aquesta llista té diverses columnes on aquestes són els 

diferents paràmetres que cada registre té i les dades d’interès que es volen 

visualitzar per pantalla. A part de la llista, hi ha una secció de filtres per tal de 

poder filtrar els registres de la llista segons la cerca que es vulgui fer en aquell 

moment. La majoria de filtres són propis valors que els paràmetres dels registres 

de la llista poden tenir.  

- Una fitxa: És la pantalla d’un registre seleccionat de la llista explicada 

anteriorment. En aquesta pantalla es poden veure en detall les dades del registre 

i es poden realitzar diferents casos d’ús depenent de l’entitat en la qual ens 

trobem, com per exemple consultar, modificar, etc. 

 

A part d’aquestes pantalles també ens podem trobar amb pantalles lliures. Les pantalles 

lliures són aquelles que no segueixen l’estructura explicada anteriorment. Més endavant 

es mostraran exemples. 

 

Les pantalles que s’han modificat principalment són: Persona i Lloc de Treball.  

Les pantalles que s’han hagut de crear de nou són: Reserva d’un Lloc de Treball, Torn, 

Tipus Torn, Cèl·lula i totes les relacionades amb el llançament dels processos.  
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A part de les pantalles de cada entitat i dels processos, també s’ha hagut de modificar 

el menú per on s’accedeix a cada pantalla diferent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Menú Gestió d'Espais. Font: Elaboració pròpia. 

 

Dins del mòdul de Gestió d’Espais ens trobem amb aquest menú principal. L’entrada del 

menú desplegada és amb la qual es basa el projecte. Tenim diferents entrades on 

podem observar “Puestos de trabajo”, “Personas”, “Reservas PT’s”, “Procesos Reserva 

PT” i “Catálogos”. A partir d’aquestes entrades podrem accedir a les diferents entitats.  

 

A les dues imatges següents podem veure desplegades les entrades de “Procesos 

Reserva PT”, on es podran accedir als diferents processos relacionats amb el projecte,  

i “Catálogos”, on es poden accedir a les entitats “Turnos” i “Células”.  

Persona 

 

La primera pantalla és la llista de persones on es mostren els diferents registres 

existents. S’han afegit les columnes Torn i Lloc de Treball Secundari. Com a filtres també 

s’han afegit el filtre per torn, el filtre si una persona té torn o no i el filtre si una persona 

té lloc de treball secundari o no.  

El botó “Elementos Relacionados” té una entrada amb “Reserva PT” per poder 

seleccionar un registre i anar a l’entitat de Reserva PT i que ens mostri les reserves de 

la persona seleccionada.  
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Figura 9: Pantalla Llista Persones. Font: Elaboració pròpia. 

A la següent pantalla es pot veure en detall la fitxa d’una persona. En aquest cas s’ha 

afegit l’agrupació de Reserves PT, on es troba el torn assignat a una Persona, la data 

efecte canvi de torn, el lloc de treball secundari de la persona i la data efecte canvi del 

lloc de treball. També s’ha afegit una nova pestanya on aquesta mostra una llista amb 

les diferents reserves de llocs de treball que té aquesta persona.   
 

 
 

Figura 10: Pantalla Fitxa Persona. Font: Elaboració pròpia. 
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Llocs de treball 

 

La primera pantalla és una llista de llocs de treball on es mostren diferents registres 

existents. S’han afegit les columnes Cèl·lula, Persones, Ocupable i Reservable. Com a 

filtres també s’han afegit un filtre per cèl·lula, un filtre per Ocupable i Reservable que 

són un enumerat amb opcions ‘Sí’, ‘No’, ‘Tots’.  

 

 
 

Figura 11: Pantalla Llista Llocs de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

A la següent pantalla es pot veure en detall la fitxa d’un lloc de treball. En aquest cas 

s’ha afegit l’agrupació de Reserves PT, on es troben els camps Ocupable, Reservable, 

Data d’efecte canvi i la Cèl·lula del lloc de treball. També s’ha afegit una pestanya que 

mostra una llista amb les diferents persones que tenen assignat aquest lloc de treball 

com a principal, una pestanya que mostra una llista amb les diferents persones que 

tenen assignat aquest lloc de treball com a secundari i una altra pestanya que mostra 

una llista amb les diferents reserves que té aquest lloc de treball.  
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Figura 12: Pantalla Fitxa Lloc de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

Reserva Llocs de treball 

 

La primera pantalla és una llista de reserves de diferents llocs de treball. S’ha creat la 

pantalla de zero, ja que s’ha modificat tot el funcionament de les reserves i s’ha hagut 

de crear de nou. Està formada per diferents columnes com l’hora d’inici, l’hora fi, la 

persona, el torn, el lloc de treball, etc. Els filtres també s’utilitzen per buscar les reserves 

de llocs de treball que es vulguin trobar, per exemple, les reserves d’una persona, les 

reserves d’una cèl·lula, les reserves d’un torn, etc.   

 

 
Figura 13: Pantalla Llista Reserves Llocs de Treball. Font: Elaboració pròpia. 
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A la següent pantalla es pot veure en detall la fitxa d’una reserva d’un lloc de treball. 

També és una pantalla nova i molt senzilla per consultar la informació principal sobre la 

reserva seleccionada.  
 

 
 

Figura 14: Pantalla Fitxa Reserva Lloc de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

Generació de reserves 

 

La pantalla que llança el procés de generació de reserves és una pantalla lliure que s’ha 

creat per poder mostrar les diferents opcions a l’hora d’executar el procés. Com es pot 

veure hi ha un missatge d’avís, que explica el funcionament del procés, una data inici, 

una data fi, i els filtres pels quals es volen generar reserves.  

 

 
 

Figura 15: Pantalla Procés generació reserves. Font: Elaboració pròpia. 
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Notificació de reserves i cancel·lacions 

 

La pantalla que llança el procés de notificació de reserves i cancel·lacions és una 

pantalla lliure que s’ha creat per poder mostrar les diferents opcions a l’hora d’executar 

el procés. Com es pot veure hi ha un missatge d’avís, que explica el funcionament del 

procés, una data inici, una data fi i un combo per seleccionar l'opció de notificar o 

reenviar. També hi ha els filtres pels quals es volen notificar o reenviar reserves i 

cancel·lacions de reserves.  

 

 
 

Figura 16: Pantalla Notificació reserves. Font: Elaboració pròpia. 

 

Anul·lat/Esborrat de reserves 

 

La pantalla que llança el procés d'anul·lació o esborrat de reserves és una pantalla lliure 

que s’ha creat per poder mostrar les diferents opcions a l’hora d’executar el procés. Com 

es pot veure hi ha un missatge d’avís, que explica el funcionament del procés, una data 

inici, una data fi i un combo per seleccionar l'opció d’anul·lar o esborrar. Si es selecciona 

anul·lar s’activa un camp per indicar el tipus de cancel·lació de les reserves. També hi 

ha els filtres pels quals es volen anul·lar o esborrar reserves.  
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Figura 17: Pantalla Anul·lació reserves. Font: Elaboració pròpia. 

Torn 

 

La primera pantalla és una llista de diferents torns existents. Està formada per diferents 

columnes com el nom del torn, la referència, el tipus de torn, l’estat, etc. Els filtres també 

s’utilitzen per buscar els torns que es vulguin trobar, per exemple, pel tipus de torn, per 

la data d’inici del torn, per l’estat, etc. 

 

 
 

Figura 18: Pantalla Llista Torns. Font: Elaboració pròpia. 

 

A la següent pantalla es pot veure en detall la fitxa d’un torn. És una pantalla molt senzilla 

per consultar la informació principal sobre el torn seleccionat.  
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Figura 19: Pantalla Fitxa Torn. Font: Elaboració pròpia. 

Cèl·lula 

 

La primera pantalla és una llista de les diferents cèl·lules existents. Està formada per 

diferents columnes com el nom de la cèl·lula, la referència, la descripció, etc. Els filtres 

també s’utilitzen per buscar les cèl·lules que es vulguin trobar, per exemple, pel nom i la 

referència. 

 

 
 

Figura 20: Pantalla Llista Cèl·lules. Font: Elaboració pròpia. 

 

A la següent pantalla es pot veure en detall la fitxa d’una cèl·lula. És una pantalla molt 

senzilla per consultar la informació principal sobre la cèl·lula seleccionada.  
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Figura 21: Pantalla Fitxa Cèl·lula. Font: Elaboració pròpia. 

11.5. Disseny lògica del sistema 

 

Seguidament, s’explica com s’ha dissenyat la lògica dels casos d’ús més complexos per 

tal d’entendre millor el seu funcionament. 

 

Canvi Disponibilitat Lloc de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Canvi de disponibilitat del Lloc de Treball per tal de 

poder indicar la disponibilitat d’un lloc de treball depenent de les necessitats del client.  

Ens referim a un canvi de disponibilitat d’un lloc de treball quan un lloc de treball passa 

d’ocupable a no ocupable o de reservable a no reservable o viceversa.  

Seguidament s’especifica el significat de cadascun: 

 

- Ocupable: Són els llocs de treball que es podran utilitzar atès que compleixen 

amb les mesures de seguretat contra la Covid-19. Aquests llocs podran ser 

ocupats de forma fixa per una persona o mitjançant la reserva d’aquests. Dins 

d’aquest tipus de llocs existiran dos casos: 

 

- No Reservable o d’Assignació Fixa: Són llocs de treball no disponibles al 

model de reserves que seran principalment llocs de treball ubicats, espais 

singulars, centres de control, etc. Aquests llocs de treball seran ocupats 

per una persona determinada de manera continuada. No es tindran en 

compte al procés de generació de reserves. 

 

- Reservable: Són els llocs de treball que es tindran en compte al procés 

de generació de reserves de llocs de treball. Aquests llocs de treball 

podran ser ocupats per treballadors de diferents torns.  

 

- No Ocupable: Són els llocs de treball que no podran ser utilitzats. No podrà seure 

cap persona a ells i no es tindran en compte al procés de generació de reserves.  
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Aquestes seran les classificacions de llocs de treball segons la seva disponibilitat.   

 

Es podrà accedir al cas d’ús a través de la llista de Llocs de Treball de l’aplicació. S’opta 

per tenir un cas d’ús aïllat en un botó, ja que d’aquesta manera és més fàcil poder 

assignar el cas d’ús als usuaris que tinguin permisos per fer aquesta acció.  

 
Aquest cas d’ús obrirà la fitxa del Lloc de Treball seleccionat on apareixeran tots els 
camps bloquejats excepte els camps:  
 

- Ocupable 
- Reservable 
- Data cancel·lació de Reserves 

  
També apareixerà un camp nou de tipus avís per tal d’informar a l’usuari el funcionament 

del cas d’ús que està executant. Es podran consultar les reserves vigents del lloc de 

treball a través de la pestanya Reserves Llocs de Treball.  

 

 
 

Figura 22: Pantalla Cas d'ús Canvi Disponibilitat Lloc de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

 
En el cas que a un Lloc de Treball es desmarqui el checkbox d’ocupable o de reservable 

i s’informi d’una data de cancel·lació de reserves, si existeixen reserves no cursades 

sobre el Lloc de Treball, el sistema preguntarà si es volen cancel·lar les reserves a partir 

de la data escollida.  

 

Podem tenir dos casos diferents: 

 

- Si l’usuari escull [Si] es cancel·laran les reserves actives del lloc de treball.  

- Si l’usuari escull [No] el Lloc de Treball deixarà de ser ocupable i/o reservable 

sense cancel·lar les reserves actives.  

 

En cas que no s’informi de la data de cancel·lació de reserves i es modifiquin els 

checkbox de disponibilitat no es cancel·laran reserves si n’existeixen. 



 

74 
 

 

Es mantindrà una traçabilitat per tal de poder controlar els canvis que es produeixin amb 

el canvi d’ús. D’aquesta manera es poden registrar els canvis i tenir un control sobre 

aquests.  

 

Canvi Torn Persona 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Canvi de Torn d’una Persona per tal de poder 

assignar a un treballador un torn depenent de les necessitats del client.  

Un torn s’assigna a una persona per tal de poder generar reserves de manera 

automàtica sobre aquella persona.  

Principalment es tindran uns torns establerts, on aquests s’assignaran a un col·lectiu de 

treballadors: 

 

- Torn A: Retornaran al treball presencial les setmanes completes alternes: 

Setmanes Parelles. 

- Torn B: Retornaran al treball presencial les setmanes completes alternes: 

Setmanes Imparelles. 

- Torn C: Retornaran al treball presencial les setmanes completes alternes: Una 

de cada tres setmanes. 

- Torn D: Retornaran al treball presencial les setmanes completes alternes: Una 

de cada tres setmanes. 

- Torn E: Retornaran al treball presencial les setmanes completes alternes: Una 

de cada tres setmanes. 

- Torn F: Retornaran al treball presencial cada setmana.  

 

Al següent exemple es pot veure més concretament el funcionament dels torns. 

 

 
 

Figura 23: Exemple Torns Reserves. Font: Elaboració pròpia. 

 
Es podrà accedir al cas d’ús a través de la llista de Persones de l’aplicació. S’opta per 

tenir un cas d’ús aïllat en un botó, ja que d’aquesta manera és més fàcil poder assignar 

el cas d’ús als usuaris que tinguin permisos per fer aquesta acció. 

 
Aquest cas d’ús obrirà la fitxa de la Persona seleccionada on apareixeran tots els camps 
bloquejats excepte els camps:  
 

- Torn 
- Data cancel·lació de Reserves 

 



 

75 
 

També apareixerà un camp nou de tipus avís per tal d’informar a l’usuari el funcionament 

del cas d’ús que està executant. Es podran consultar les reserves vigents de la persona 

a través de la pestanya Reserves Llocs de Treball.  

 

 
 

Figura 24: Pantalla Cas d'ús Canvi Torn. Font: Elaboració pròpia. 

 
El camp de la data de cancel·lació de reserves s’activarà quan el camp Torn es 
modifiqui. 
 
En el cas que es modifiqui el torn de la persona i s’informi d’una data de cancel·lació de 

reserves, si existeixen reserves no cursades sobre la Persona, el sistema preguntarà si 

es volen cancel·lar les reserves a partir de la data escollida.  

 

Podem tenir dos casos diferents: 

- Si l’usuari escull [Si] es cancel·laran les reserves actives de la persona amb el 

torn anterior i es canviarà el torn de la persona amb el nou torn escollit.  

- Si l’usuari escull [No] es canviarà el torn de la persona sense cancel·lar les 

reserves actives del torn posterior. 

 

En cas que no s’informi de la data de cancel·lació de reserves i es modifiqui el camp 

Torn no es cancel·laran reserves.  

 

Es mantindrà una traçabilitat per tal de poder controlar els canvis que es produeixin amb 

el canvi d’ús. D’aquesta manera es poden registrar els canvis i tenir un control sobre 

aquests.  

 

Canvi Lloc de Treball Secundari Persona 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Canvi de Lloc de Treball Secundari d’una Persona 

per tal de poder assignar a un treballador un lloc de treball secundari depenent de les 

necessitats del client.  
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Cada persona té assignat un lloc de treball secundari on aquest ha de ser ocupable i 

reservable per tal de poder generar reserves sobre aquest lloc de treball a través del 

procés de generació de reserves. 

 

Es podrà accedir al cas d’ús a través de la llista de Persones de l’aplicació. S’opta per 

tenir un cas d’ús aïllat en un botó, ja que d’aquesta manera és més fàcil poder assignar 

el cas d’ús als usuaris que tinguin permisos per fer aquesta acció. 

 

Aquest cas d’ús obrirà la fitxa de la Persona seleccionada on apareixeran tots els camps 
bloquejats excepte els camps:  
 

- Lloc de Treball Secundari  
- Data cancel·lació de Reserves 

 
També apareixerà un camp nou de tipus avís per tal d’informar a l’usuari el funcionament 

del cas d’ús que està executant.  

Es podran consultar les reserves vigents de la persona a través de la pestanya Reserves 

Llocs de Treball.  

 
 

 
 

Figura 25: Pantalla Cas d'ús Canvi lloc de treball secundari. Font: Elaboració pròpia. 

 

El camp de la data de cancel·lació de reserves s’activarà quan el camp lloc de treball 
secundari es modifiqui. 
 
En el cas que es modifiqui el lloc de treball secundari de la persona i s’informi d’una data 

de cancel·lació de reserves, si existeixen reserves no cursades sobre la Persona, el 

sistema preguntarà si es volen cancel·lar les reserves a partir de la data escollida.  

 

Podem tenir dos casos diferents: 
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- Si l’usuari escull [Si] es cancel·laran les reserves actives de la persona amb el 

lloc de treball secundari anterior i es canviarà el lloc de treball secundari de la 

persona amb el nou lloc de treball secundari escollit.  

- Si l’usuari escull [No] es canviarà el lloc de treball secundari de la persona sense 

cancel·lar les reserves actives.  

 

En cas que no s’informi de la data de cancel·lació de reserves i es modifiqui el camp lloc 

de treball secundari no es cancel·laran reserves.  

 

Es mantindrà una traçabilitat per tal de poder controlar els canvis que es produeixin amb 

el canvi d’ús. D’aquesta manera es poden registrar els canvis i tenir un control sobre 

aquests.  

 

Procés generació Reserves Llocs de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Procés de generació de Reserves Lloc de Treball 

per tal de poder generar de manera automàtica reserves futures en un interval de dates.   

 

És un procés en segon pla o procés planificat, és a dir, s’executarà mitjançant threads 

per tal de poder continuar utilitzant l’aplicació sense haver d’esperar que el procés 

finalitzi. Ja que es voldrà realitzar reserves per una gran magnitud de dades, és possible 

que el procés duri uns quants minuts, per això s’ha optat per utilitzar threads.   

Es generarà un històric del procés planificat per poder generar logs a mesura que 

s’executa el procés i així tenir una traçabilitat de les reserves generades i dels errors 

que s’hagin pogut produir.  

 

El procés tindrà una sèrie de paràmetres d’entrada: 

 

- Data d’inici (obligatori):  

Serà la data d’inici les quals es generaran reserves.  

- Data fi (obligatori):  

Serà la data fi les quals es generaran reserves.  

- Persona (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una o diverses persones per a la 

generació de les reserves.  

- Espai/Immoble (opcional): 

És un filtre que ens permetrà seleccionar un espai, el qual serà recursiu, per tal 

de filtrar per quin espai es volen generar reserves. Es filtrarà per l’espai que les 

persones tinguin assignat. 

- Cèl·lula (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una cèl·lula per tal de filtrar per quina 

cèl·lula es volen generar reserves. Es filtrarà per la cèl·lula que els llocs de treball 

secundaris de les persones formin part. 

- Torn (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un torn per tal de filtrar per a quin torn 

es volen generar reserves. Es filtrarà pel torn que les persones tinguin assignat.  

- Grup de Visibilitat (opcional):  



 

78 
 

És un filtre que ens permetrà seleccionar un grup de visibilitat per tal de filtrar per 

quin grup de visibilitat es volen generar reserves. Un grup de visibilitat és un grup 

d’espais/immobles que es classifica segons la província on es troba 

l’espai/immoble.  

 

El procés seguirà la següent lògica: 

 

● La llista de persones sobre les quals es realitzaran les reserves és definida per: 

○ Els filtres segons el torn, la cèl·lula, l’espai o el grup de visibilitat 

○ Directament de les persones seleccionades pel filtre persones 

○ En el cas que no s’ompli cap filtre s’agafaran totes les persones trobades 

al sistema.  

 

● Les persones que tinguin la data d’alta dins de la finestra de dies a reservar, 

solament es generaran reserves dins de l’interval definit per la data d’alta de la 

persona. És a dir, es generaran reserves a partir de la data d’alta i la data fi. Si 

la data d’alta és posterior a la finestra de dies donats, no es generaran reserves 

per aquella persona.  

 

● Es crearan reserves diàries per cada Persona (s’iterarà per persona) que 

compleixi les següents condicions: 

○ Que tingui un torn actiu i definit. (Les persones que no tinguin un torn 

definit es mostrarà un missatge per l’històric del procés). 

○ Que tingui un lloc de treball secundari i que aquest sigui ocupable i 

reservable. (Les persones que no tinguin un lloc de treball secundari 

definit es mostrarà un missatge per l’històric del procés). 

 

● Es crearan reserves per la finestra de dies compresos entre la data d’inici i la 

data de fi.  

○ Es generaran reserves únicament segons la definició dels dies que el torn 

indiqui (no es tindran en compte els dies festius). 

○ Criteris per determinar el torn el qual una data pertany: 

■ Els dies vénen determinats per dies de la setmana del torn sense 

importar el dia de la setmana. És a dir, si un torn té com a data 

d’inici un dimecres i és setmanal, es generaran reserves de 

dimecres a dimecres.  

■ La data d’inici d’un torn ve determinada pel torn mateix.  

 

● Les reserves de cada persona es realitzaran pel lloc de treball secundari informat 

i els dies que el torn assignat estableixi.  

 

● Es realitzaran totes les reserves possibles per una persona dins dels dies 

establerts pel torn, excepte els dies que ja es trobi una reserva feta prèviament i 

que estigui activa. Les reserves actives podran ser: 

○ De la persona sobre el seu lloc de treball secundari. 

○ De la persona sobre un lloc de treball que no sigui el seu lloc de treball 

secundari. 
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○ Del lloc de treball secundari de la persona que té una reserva amb una 

altra persona.  

 

● A cada reserva es guardarà el torn de la persona que té en aquella generació de 

reserves.  

 

● Les reserves de llocs de treball generades pel procés de generació de reserves 

s’identificarà amb el camp creada_desde amb una ‘P’.  

 

● A l’històric del procés que es podrà veure en finalitzar el procés s’informarà: 

○ Les persones que no tenen torn. 

○ Les persones que no tenen lloc de treball secundari assignat. 

○ Els llocs de treball secundaris que no siguin ocupables i/o reservables. 

○ Les reserves creades per cada persona a un lloc de treball, amb un torn 

i el dia que s’ha creat la reserva. 

○ Un resum del nombre de reserves generades per a cada persona. 

○ Les reserves que no s’hagin pogut generar perquè la persona ja té 

reserves vigents en aquells dies.  

○ Les reserves que no s’hagin pogut generar perquè el lloc de treball 

secundari de la persona ja té reserves vigents en aquells dies. 

○ Els errors d'execució que s’hagin pogut generar durant l'execució. 

 

L’històric permet registrar tots els casos que es volen visualitzar en finalitzar l’execució 

del procés i també s’executa de principi a fi sense parar igualment que es generi algun 

error d’execució.  

 

 
 

Figura 26: Pantalla històric generació reserves. Font: Elaboració pròpia. 
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Procés notificació Reserves Llocs de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Procés de notificació de Reserves Lloc de Treball 

per tal de poder comunicar als treballadors de les reserves que tenen vigents i tota la 

informació relativa a aquesta.   

La comunicació amb les persones es realitzarà a través de correu electrònic, ja que la 

majoria dels treballadors no són usuaris de l’aplicació Fama/AFM.  

 

El procés tindrà una sèrie de paràmetres d’entrada: 

 

- Data d’inici (obligatori):  

Serà la data d’inici les quals es notificaran reserves.  

- Data fi (obligatori):  

Serà la data fi les quals es notificaran reserves.  

- Opció (obligatori): 

Ens permetrà seleccionar si es volen enviar notificacions noves o es volen 

reenviar correus electrònics ja notificats. En aquest cas és la primera opció.  

- Persona (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una o diverses persones per a la 

notificació de les reserves.  

- Espai/Immoble (opcional): 

És un filtre que ens permetrà seleccionar un espai, el qual serà recursiu, per tal 

de filtrar per quin espai es volen notificar les reserves. Es filtrarà per l’espai que 

les persones tinguin assignat. 

- Cèl·lula (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una cèl·lula per tal de filtrar per quina 

cèl·lula es volen notificar les reserves. Es filtrarà per la cèl·lula que els llocs de 

treball secundaris de les persones formin part. 

- Torn (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un torn per tal de filtrar per a quin torn 

es volen notificar les reserves. Es filtrarà pel torn que les persones tinguin 

assignat.  

- Grup de Visibilitat (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un grup de visibilitat per tal de filtrar per 

quin grup de visibilitat es volen notificar les reserves. Un grup de visibilitat és un 

grup d’espais/immobles que es classifica segons la província on es troba 

l’espai/immoble.  

 

El procés seguirà la següent lògica: 

 

● La llista de persones sobre les quals es notificarà les reserves i cancel·lacions 

és definida per: 

○ Els filtres segons el torn, la cèl·lula, l’espai o el grup de visibilitat. 

○ Directament de les persones seleccionades pel filtre persones. 

○ En el cas que no s’ompli cap filtre s’agafaran totes les persones trobades 

al sistema.  
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● Es buscaran les reserves i cancel·lacions de cada persona sense notificar dins 

de la finestra de dates que s’han indicat. Sabem que una reserva o cancel·lació 

no ha estat notificada quan els camps Data Mail Reserva i Data Mail Cancel·lació 

estan buits.  

 

● Per cada persona trobada amb reserves i cancel·lacions sense notificar s’enviarà 

un correu electrònic per a les reserves actives que no han estat notificades i un 

altre correu electrònic per a les reserves cancel·lades que no han estat 

notificades. Els correus indicaran: 

○ El lloc de treball assignat. 

○ Les reserves per a cada lloc de treball que es tinguin reserves. 

○ La cèl·lula de cada lloc de treball. 

○ Un plànol gràfic de la planta on està ubicat el lloc de treball. 

○ Un fitxer .ics per tal de poder afegir les reserves al calendari electrònic de 

la feina o al personal.  

 

● El llançament massiu de correus electrònics no es realitzarà de manera 

automàtica, sinó que serà llançat manualment per part dels usuaris gestors del 

client que tinguin accés a l’aplicació Fama/AFM.  

○ Un cop notificada una reserva/cancel·lació, aquesta es marcarà per tal 

de no tornar a ser enviada.  

○ No es notificaran anul·lacions de reserves que no hagin estat notificades. 

○ Els casos de cancel·lacions de reserves ocasionades per reassignacions 

de llocs de treball, canvis de torns i canvis de disponibilitat també seran 

notificades en aquest procés. 

○ Les reserves generades de manera manual o cancel·lacions també seran 

notificades en aquest procés.  

 

● Les reserves es notificaran agrupades per cada lloc de treball, ja que hi podran 

haver reserves generades a través del procés de generació de reserves de llocs 

de treball i/o generades manualment. Per tant ens podem trobar que una persona 

tingui reserves no solapades en diferents llocs de treball.  

 

● Es manté un històric de l’execució del procés i un històric de correus electrònics 

enviats.  

Seguidament es pot veure un exemple de com seran els dos correus diferents que 

s’enviaran.  
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Figura 27: Exemple notificació reserves. Font: Elaboració pròpia. 

 

 
 

Figura 28: Exemple notificació de cancel·lacions de reserves. Font: Elaboració pròpia. 

Fitxers Adjunts:  
 

- Plànol PDF associat a la planta on està ubicat el lloc de treball secundari. 
- Fitxer ICS que servirà per afegir les reserves i cancel·lacions als calendaris 

electrònics dels treballadors.  
 
Com s’ha comentat al procés anterior, durant l’execució d’aquest procés es generarà un 
històric per tal de mantenir una traçabilitat dins del procés i poder veure com s’ha 
executat. 
Durant l’execució del procés es generaran logs als següents aspectes per tal de tenir-

los controlats: 
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○ Les persones que no tenen correu electrònic. 

○ Els correus enviats a cada persona identificats per l’assumpte. 

 

A la següent imatge podem veure un exemple de l’històric executat: 

 

 
 

Figura 29: Pantalla històric procés notificació reserves. Font: Elaboració pròpia. 

 

També es té un històric de correus electrònics enviats per tal de poder consultar els 

correus que s’han enviat durant el procés i poder consultar el seu contingut. 

Seguidament podem veure un exemple: 

 

 
 

Figura 30: Pantalla històric correus electrònics enviats. Font: Elaboració pròpia. 

 
És molt important mantenir una traçabilitat durant l’execució d’aquests processos per tal 
de poder veure com ha anat la seva execució i poder veure quins errors hi ha hagut per 
poder-los solucionar posteriorment.   
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Procés Reenviament Reserves Llocs de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Procés de reenviament de Reserves Lloc de Treball 

per tal de poder reenviar als treballadors les reserves ja notificades al procés de 

notificació de reserves de llocs de treball.  

 

El procés tindrà una sèrie de paràmetres d’entrada: 

- Data d’inici (obligatori):  

Serà la data d’inici les quals es notificaran reserves.  

- Data fi (obligatori):  

Serà la data fi les quals es notificaran reserves.  

- Opció (obligatori): 

Ens permetrà seleccionar si es volen enviar notificacions noves o es volen 

reenviar correus electrònics ja notificats. En aquest cas és la primera opció.  

- Persona (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una o diverses persones per a la 

notificació de les reserves.  

- Espai/Immoble (opcional): 

És un filtre que ens permetrà seleccionar un espai, el qual serà recursiu, per tal 

de filtrar per quin espai es volen notificar les reserves. Es filtrarà per l’espai que 

les persones tinguin assignat. 

- Cèl·lula (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una cèl·lula per tal de filtrar per quina 

cèl·lula es volen notificar les reserves. Es filtrarà per la cèl·lula que els llocs de 

treball secundaris de les persones formin part. 

- Torn (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un torn per tal de filtrar per a quin torn 

es volen notificar les reserves. Es filtrarà pel torn que les persones tinguin 

assignat.  

- Grup de Visibilitat (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un grup de visibilitat per tal de filtrar per 

quin grup de visibilitat es volen notificar les reserves. Un grup de visibilitat és un 

grup d’espais/immobles que es classifica segons la província on es troba 

l’espai/immoble.  

 

El procés seguirà la següent lògica: 

 

● La llista de persones sobre les quals es reenviaran  els correus de les reserves i 

cancel·lacions és definida per: 

○ Els filtres segons el torn, la cèl·lula, l’espai o el grup de visibilitat. 

○ Directament de les persones seleccionades pel filtre persones. 

○ En el cas que no s’ompli cap filtre s’agafaran totes les persones trobades 

al sistema.  

 

● Es buscaran les reserves i cancel·lacions de cada persona notificades dins de la 

finestra de dates que s’han indicat. Sabem que una reserva o cancel·lació ha 

estat notificada quan els camps Data Mail Reserva i Data Mail Cancel·lació no 

estan buits. 
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● Un cop trobades les reserves de cada persona que ja han estat notificades, és 

nulificaran els camps de Data Mail Reserva i Data Mail Cancel·lació i es cridarà 

el procés explicat anteriorment per reenviar els correus electrònics a les 

persones desitjades.  

 

● La resta de la lògica serà la mateixa explicada al Procés de Notificació de 

Reserves de Llocs de Treball.  

 

Procés Anul·lació Reserves Llocs de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Procés d’anul·lació de Reserves de Lloc de Treball 

per tal de poder anul·lar les reserves generades de manera massiva.  

 

El procés tindrà una sèrie de paràmetres d’entrada: 

- Data d’inici (obligatori):  

Serà la data d’inici les quals s’anul·laran les reserves.  

- Data fi (obligatori):  

Serà la data fi les quals s’anul·laran les reserves.  

- Opció (obligatori): 

Ens permetrà seleccionar si es volen anul·lar reserves o es volen esborrar 

reserves. En aquest cas és la primera opció.  

- Persona (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una o diverses persones per anul·lar 

reserves.  

- Espai/Immoble (opcional): 

És un filtre que ens permetrà seleccionar un espai, el qual serà recursiu, per tal 

de filtrar per quin espai es vol anul·lar reserves. Es filtrarà per l’espai que les 

persones tinguin assignat. 

- Cèl·lula (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una cèl·lula per tal de filtrar per quina 

cèl·lula es vol anul·lar reserves. Es filtrarà per la cèl·lula que els llocs de treball 

secundaris de les persones formin part. 

- Torn (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un torn per tal de filtrar per a quin torn 

es vol anul·lar reserves. Es filtrarà pel torn que les persones tinguin assignat.  

- Grup de Visibilitat (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un grup de visibilitat per tal de filtrar per 

quin grup de visibilitat es vol anul·lar reserves. Un grup de visibilitat és un grup 

d’espais/immobles que es classifica segons la província on es troba 

l’espai/immoble.  

El procés seguirà la següent lògica: 

 

● La llista de reserves sobre les quals s’anul·laran és definida per: 

○ Els filtres segons el torn, la cèl·lula, l’espai o el grup de visibilitat. 

○ Directament de les persones seleccionades pel filtre persones. 

○ En el cas que no s’ompli cap filtre s’agafaran totes les reserves trobades 

al sistema.  
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● Es buscaran les reserves actives segons els filtres aplicats anteriorment i dins 

de la finestra de dates que s'ha indicat.  

 

● Un cop trobades les reserves es canviarà l’estat d’aquestes per tal que deixin de 

ser actives. L’estat d’aquestes passarà d’Actiu a Inactiu.  

 

● Es podran consultar les reserves inactives a la Llista de reserva de llocs de treball 

filtrant per l’estat inactiu.  

 

● Es generarà un històric del procés on s’informarà de totes les reserves que han 

estat anul·lades i la seva informació relativa.  

 

 
 

Figura 31: Pantalla històric anul·lació reserves. Font: Elaboració pròpia. 

Procés Esborrat Reserves Llocs de Treball 

 

Es crea un nou cas d’ús anomenat Procés d’esborrat de Reserves de Lloc de Treball 

per tal de poder esborrar les reserves generades de manera massiva.  

 

El procés tindrà una sèrie de paràmetres d’entrada: 

- Data d’inici (obligatori):  

Serà la data d’inici les quals s’esborraran reserves.  

- Data fi (obligatori):  

Serà la data fi les quals s’esborraran reserves.  

- Opció (obligatori): 

Ens permetrà seleccionar si es volen anul·lar reserves o es volen esborrar 

reserves. En aquest cas és la segona opció.  

- Persona (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una o diverses persones per l’esborrat 

de les reserves.  

- Espai/Immoble (opcional): 
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És un filtre que ens permetrà seleccionar un espai, el qual serà recursiu, per tal 

de filtrar per quin espai es vol esborrar les reserves. Es filtrarà per l’espai que les 

persones tinguin assignat. 

- Cèl·lula (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar una cèl·lula per tal de filtrar per quina 

cèl·lula es vol esborrar les reserves. Es filtrarà per la cèl·lula que els llocs de 

treball secundaris de les persones formin part. 

- Torn (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un torn per tal de filtrar per a quin torn 

es vol esborrar les reserves. Es filtrarà pel torn que les persones tinguin assignat.  

- Grup de Visibilitat (opcional):  

És un filtre que ens permetrà seleccionar un grup de visibilitat per tal de filtrar per 

quin grup de visibilitat es vol esborrar les reserves. Un grup de visibilitat és un 

grup d’espais/immobles que es classifica segons la província on es troba 

l’espai/immoble.  

 

El procés seguirà la següent lògica: 

 

● La llista de reserves sobre les quals s’esborraran és definida per: 

○ Els filtres segons el torn, la cèl·lula, l’espai o el grup de visibilitat. 

○ Directament de les persones seleccionades pel filtre persones. 

○ En el cas que no s’ompli cap filtre s’agafaran totes les reserves trobades 

al sistema.  

 

● Es buscaran les reserves actives segons els filtres aplicats anteriorment i dins 

de la finestra de dates que s'ha indicat.  

 

● Un cop trobades les reserves s’esborraran del sistema.  

 

● Es generarà un històric del procés on s’informarà de totes les reserves que han 

estat esborrades i la seva informació relativa.  

 

 

 
Figura 32: Pantalla històric esborrat reserves. Font: Elaboració pròpia. 
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12. Implementació 

12.1. Tecnologies utilitzades 

 

Java2EE 

Java 2 Platform Enterprise Edition és una plataforma de programació per desenvolupar 

i executar programari escrit amb el llenguatge Java.  

Java és el llenguatge de programació que s’utilitza per al desenvolupament de l’aplicació 

Fama/AFM. És un llenguatge de programació orientat a objectes i s’executa a la 

màquina virtual de Java (Java Virtual Machine). Gràcies a això l’aplicació es pot 

desplegar des de qualsevol entorn que tingui instal·lat Java. 

 

XML 

Extensible Markup Language és un llenguatge de marques que defineix una sèrie de 

regles per codificar documents en un format que sigui llegible per persones i per una 

màquina alhora.  

A diferència de l’HTML, aquest llenguatge permet definir etiquetes pròpies i permet 

connexions amb la base de dades, d’aquesta manera es poden manipular les dades 

segons millor convingui.  

Cada entitat del sistema que es vulgui presentar al client té un fitxer xml on es poden 

representar les dades i els camps interessats. Aquests arxius després es porten a la 

vista de l’usuari a través dels Java Server Pages (JSP) que ajuden a crear les pàgines 

web de manera dinàmica. 

 

Hibernate 

Hibernate és una eina ORM (Object Relational Mapping) que permet el mapeig entre 

objecte - relacional per aplicacions Java sobre una base de dades relacional. La seva 

funcionalitat bàsica és el mapeig de classes Java en taules de Base de Dades i tipus de 

dades Java sobre tipus de dades SQL. Per tal de poder fer aquest mapeig, Hibernate 

necessita un fitxer XML on s’indiquen les classes del sistema i aquestes classes es 

carreguen seguint el model Java Beans. També proveeix un llenguatge de consulta 

anomenat HQL i facilitats per la recuperació de dades amb una api de hibernate. 

dao.findById(id, Objeto.class); seria un exemple per obtenir un objecte d’una classe 

sense haver d’escriure la query amb SQL.  

 

SQL 

Structred Query Language és un tipus de llenguatge de programació que ajuda a 

solucionar problemes específics o relacionats amb la definició, manipulació i integritat 

de la informació representada en una base de dades. S’utilitza per a la creació de taules 

i per la consulta de dades entre la vista i la base de dades i entre el model i la 

persistència.  

 

Struts 

Struts és un framework per a la creació d’aplicacions web basades en Java EE que 

implementa el patró MVC. Aquest framework ajuda a resoldre molts problemes de la 

capa de presentació com pot ser el processament de formularis html, les validacions 

dins d’un formulari, entre altres coses.  
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A l’aplicació Fama/AFM s’utilitzen els Struts, ja que facilita la construcció del flux de 

l’aplicació i la lògica de control de la capa de presentació.  

 

Els Struts estan formats per diferents components. El principal component dels Struts 

és el Filter i representa el punt d’entrada del framework. Les seves principals 

funcionalitats són: 

- Executar les Actions, que son els que gestionen les peticions del client. 

- Començar l’execució de la cadena interceptors. 

- Netejar el “ActionContext” per emmagatzemar informació d’accions ja 

finalitzades i així alliberar memòria.  

 

Struts processa les peticions utilitzant tres elements principals: els Interceptors, les 

Actions i els Results.  

 

Els Interceptors permeten implementar funcionalitats comunes per totes les Actions, 

però que s’executin fora d’aquestes. Poden evitar que una Action no s’executi si no és 

necessari. El framework ofereix interceptors per defecte però es poden crear de nous 

segons els propis criteris. La seva funció principal és realitzar tasques addicionals a la 

lògica de negoci durant l'execució d’aquesta com pot ser gestionar excepcions, recollir 

dades, etc.  

 

Les Actions són classes encarregades de realitzar la lògica per servir una petició. Cada 

url és mapejada a una acció específica, la qual proporciona la lògica necessària per 

servir cada petició feta per l’usuari. A l’aplicació Fama/AFM totes les operacions passen 

prèviament per un servei genèric que és l’encarregat d’executar les operacions més 

bàsiques. Tot i així, no sempre és necessari que aquestes operacions tinguin el mateix 

comportament, per això existeixen uns altres tipus de serveis per cada entitat que 

aquests personalitzen les operacions que tinguin un comportament diferent.  

Els Results s’utilitzen per enviar la resposta processada per les actions. Poden haver 

diferents results associats a una action, com podrien ser el result “success” o el result 

“error”.  

 

El principal funcionament dels Struts és el següent: 

- El navegador web fa una petició per un recurs de l’aplicació. El Filter revisa la 

petició i determina la Action apropiada per servir-la. 

- S’apliquen els interceptors, els quals realitzen algunes funcions com validacions, 

fluxos de treball, etc. 

- S’executa el mètode adequat de la Action. 

- La Action indica quin Result ha de ser aplicat, on aquest genera la sortida 

apropiada depenent del resultat del procés.  

- S’aplica al result els mateixos interceptors que s’han aplicat a la petició però en 

ordre invers.  

- El resultat torna a passar pel Filter tot i que no fa cap procés sobre aquest. 

- El resultat és enviat a l’usuari i aquest ho visualitza.  
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12.2. Diagrama de classes 

 

En el següent apartat s’han dissenyats diferents diagrames de classe per veure com es 

relacionen les classes entre elles i entendre millor el funcionament de l’aplicació. 

Aquests diagrames formen part de la lògica del sistema, en aquest cas el Model es qui 

s’encarrega d’aquesta lògica.  

12.2.1. Diagrama classes del model 

 
Figura 33: Diagrama classes del model. Font: Elaboració pròpia. 

 

Al diagrama anterior es poden observar les diferents classes del model que s’han hagut 

de crear o modificar per tal d’adaptar-les al nou sistema que s’ha implementat.  

Cadascuna de les classes anteriors representa un conjunt d’objectes que comparteixen 

una estructura i un comportament comuns. Aquestes classes segueixen l’estructura dels 

JavaBeans. Els JavaBeans s’utilitzen per a poder encapsular diferents objectes en un 
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únic objecte (bean), d’aquesta manera només s’utilitza un objecte en comptes de 

diversos objectes més simples. Segueixen una estructura específica:  

- Un bean ha d’implementar la interfície Serializable (ha de tenir persistencia). 

- Un bean ha de tenir un constructor per defecte sense cap argument.  

- Un bean té els atributs privats.  

- Un bean té un getter i un setter per a cada atribut de l’objecte.  

 

A part d’aquesta estructura, cada classe ha de tenir els mètodes toString(), hashCode() 

i equals() per defecte.  

Com s’ha comentat anteriorment, s’utilitza l’eina Hibernate que aquesta ens permet fer 

el mappeig entre les classes Java i les classes de la base de dades. Aquest mapeig es 

realitza als atributs de cada entitat, a les relacions entre entitats i la relació d’herència 

entre l’operació i les operacions actives i històriques. És aquí on s'utilitzen unes 

anotacions específiques per cada classe i cada atribut d’aquestes que ens permeten 

realitzar aquest mapeig.  

 

Al diagrama també es poden observar diferents classes anomenades 

ModeloNomEntitat. Aquestes permeten gestionar els atributs de les diferents classes, 

sigui modificar o consultar els valors segons la lògica necessària implementada.  

12.2.2. Diagrama classes de persistència 

 

 
 

Figura 34: Diagrama classes persistència. Font: Elaboració pròpia. 

El diagrama anterior mostra les diferents classes de persistència que s’han creat i 

utilitzat per la implementació del sistema. Cada entitat de l’aplicació té una interfície i 

una classe que l'implementa: EntitatDAO i EntitatJpaDAO.  

Les classes JpaDAO son necessàries per tal que Hibernate pugui comunicar-se amb el 

model. Aquestes classes s’utilitzen per gestionar les crides a la base de dades a través 

de l’API Java (Java Persistence API) on aquesta té el seu origen a Hibernate i 
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implementen un mapeig ORM. Per tant, les classes JPA són les que especifiquen els 

diferents mètodes amb queries on aquestes es podran executar gràcies a la configuració 

a través de l’API de Java.  

12.2.3. Diagrama classes de negoci 
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El diagrama anterior mostra les diferents classes que formen la lògica de negoci.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’utilitzen els Struts per tal de poder mapejar les 

accions de la vista al seu servei corresponent per executar la seva lògica. Cada entitat 

de l’aplicació té un servei associat, ja pot ser el servei genèric o un servei personalitzat 

que permet personalitzar les accions genèriques i permeten adaptar la lògica per a cada 

entitat. 

 

Tot i així, hi poden haver accions que no tinguin una entitat associada, com és el cas 

dels processos en segon pla que s’han implementat en aquest sistema. El 

ServeiPantallesLliures és el que ens permet poder executar aquest tipus d’accions. Per 

tal de poder adaptar la lògica de cada acció, també existeixen els serveis personalitzats 

d’aquestes pantalles lliures.  

 

Les accions que no tenen cap entitat associada acostumen a ser processos llargs i 

complexos, és per això que s’executen de manera asíncrona per tal de poder continuar 

utilitzant l’aplicació sense que es bloquegi. S’utilitza la classe Thread per aquestes 

accions, ja que ens permet executar operacions de forma asíncrona.  

12.3. Diagrames de flux 

 

En aquest apartat s’han realitzat per tres casos d’ús un diagrama de flux per cadascun 

d’ells, per tal d’entendre millor el seu funcionament.  

12.3.1. Canvi disponibilitat Lloc de Treball 

 

A la següent figura, es pot observar el diagrama de flux per al cas d’ús de Canvi 

disponibilitat Lloc de Treball. L’inici del flux següent parteix de quan l’usuari ja ha marcat 

o desmarcat els checkboxs dels camps Ocupable i Reservable, hi ha indicat o no una 

Data Efecte Canvi.  

 

 
 

Figura 36: Diagrama de flux Canvi de disponibilitat Lloc Treball. Font: Elaboració pròpia. 
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Quan l’usuari prem el botó ‘Acceptar’ un cop realitzats els canvis convenients, s’inicia el 

cas d’ús. Es llegeixen les dades introduïdes per l’usuari i es mira primer de tot si s’ha 

indicat una data al camp data efecte canvi.  

Si no s’indica una data, es guarda la nova disponibilitat del lloc de treball a la base de 

dades.  

 

En el cas que s’indiqui una data, es mira el camp ocupable. Si el checkbox està marcat, 

significa que el lloc de treball és ocupable. Per tant es mirarà si el camp reservable està 

marcat també. Si està marcat com a reservable, es guarda la nova disponibilitat del lloc 

de treball a la base de dades.  

Quan el camp ocupable o el camp reservable està desmarcat, es busquen les reserves 

vigents del lloc de treball. Si no es troben reserves vigents es guarda el canvi de 

disponibilitat del lloc de treball i es finalitza el cas d’ús. Si es troben reserves vigents és 

pregunta a l’usuari si desitja anul·lar-les. 

L’usuari escull una opció. Si és que si, les reserves s'anul·len respecte a la data indicada. 

Si la resposta és que no, es canviarà la disponibilitat del lloc de treball i es finalitzarà el 

cas d’ús.  

12.3.2. Canvi Torn d’una Persona 

 

A la següent figura, es pot observar el diagrama de flux per al cas d’ús de Canvi Torn 

Persona. L’inici del flux següent parteix de quan l’usuari ha indicat un Torn o no hi ha 

indicat o no una Data Efecte Canvi.  

 

 
 

 
Figura 37: Diagrama de flux Canvi Torn Persona. Font: Elaboració pròpia. 
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Quan l’usuari prem el botó acceptar un cop realitzats els canvis convenients, s’inicia el 

cas d’ús. Es llegeixen les dades introduïdes per l’usuari i es mira primer de tot si s’ha 

indicat una data al camp data efecte canvi.  

Si no s’indica una data, es guarden les noves dades del torn indicat de la persona a la 

base de dades.  

En el cas que s’indica una data, es mira el camp torn. Si el torn indicat és el mateix al 

torn que la persona tenia anteriorment es finalitza el cas d’ús sense la necessitat de 

guardar la informació a la base de dades.  

Quan el nou torn indicat és diferent del torn anterior de la persona es busquen les 

reserves vigents de la persona. Si no es troben reserves vigents es guarda el canvi del 

torn de la persona i es finalitza el cas d’ús. Si es troben reserves vigents és pregunta a 

l’usuari si desitja anul·lar-les. 

L’usuari escull una opció. Si és que si, les reserves s'anul·len respecte a la data indicada. 

Si la resposta és que no, es canviarà el torn de la persona i es finalitzarà el cas d’ús.  

12.3.3. Canvi Lloc de Treball Secundari d’una Persona 

 

A la següent figura, es pot observar el diagrama de flux per al cas d’ús de Canvi Lloc 

Treball Secundari Persona. L’inici del flux següent parteix de quan l’usuari ha indicat un 

Lloc de Treball Secundari o no hi ha indicat o no una Data Efecte Canvi. 

  

 
 

Figura 38: Diagrama de flux Canvi de Lloc de Treball Secundari. Font: Elaboració pròpia 

 

Quan l’usuari prem el botó acceptar un cop realitzats els canvis convenients, s’inicia el 

cas d’ús. Es llegeixen les dades introduïdes per l’usuari i es mira primer de tot si s’ha 

indicat una data al camp data efecte canvi.  

Si no s’indica una data, es guarden les noves dades del lloc de treball secundari indicat 

de la persona a la base de dades.  

En el cas que s’indica una data, es mira el camp torn. Si el lloc de treball secundari 

indicat és el mateix al lloc de treball secundari que la persona tenia anteriorment es 

finalitza el cas d’ús sense la necessitat de guardar la informació a la base de dades.  
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Quan el nou lloc de treball secundari indicat és diferent al lloc de treball secundari 

anterior de la persona es busquen les reserves vigents de la persona. Si no es troben 

reserves vigents es guarda el canvi del lloc de treball secundari de la persona i es 

finalitza el cas d’ús. Si es troben reserves vigents és pregunta a l’usuari si desitja 

anul·lar-les. 

 

L’usuari escull una opció. Si és que si, les reserves s'anul·len respecte a la data indicada. 

Si la resposta és que no, es canviarà el lloc de treball secundari de la persona i es 

finalitzarà el cas d’ús.  

12.4. Diagrames de seqüència 

 

En aquest apartat s’han realitzat dos diagrames de seqüència diferents per tal de poder 

entendre millor el funcionament d’una acció estàndard de l’aplicació i un procés en 

segon pla. S’ha escollit com a acció estàndard donar d’alta una reserva d’un lloc de 

treball de manera manual, i com a procés s’ha escollit el procés en segon pla de 

generació de reserves de llocs de treball. D'aquesta manera podrem veure el 

funcionament d’aquests dos tipus d’accions dins de l’aplicació.  

 

Tots dos diagrames mostren el comportament de les diferents capes de l’aplicació, des 

de que l’usuari fa una petició fins que el sistema retorna el resultat.  
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12.4.1. Acció estàndard: Alta Reserva Lloc de Treball 

 

 

 
 

Figura 39: Diagrama de seqüència Alta Reserva Lloc de Treball (1). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 40: Diagrama de seqüència Alta Reserva Lloc de Treball (2). Font: Elaboració pròpia. 
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Els dos diagrames anteriors mostren el procés que es realitza per donar d’alta a una 

reserva d’un lloc de treball de manera manual.  

 

El primer diagrama és el recorregut que es fa en llançar una acció des de l’aplicació. La 

informació de la reserva es llança amb els diferents paràmetres que l’usuari indica i es 

tracta l’acció a través dels Struts. Els Struts, en funció de la petició de l'usuari, sap a 

quin controlador de vista ha de redirigir l’acció.  

Un cop tractada l’acció es crea el DTO a partir les dades obtingudes de la vista i es 

busca si l’acció té un servei personalitzat a l’entitat a la qual correspon, en aquest cas a 

l’entitat Reserva PT.  

 

El segon diagrama mostra la lògica que l’acció segueix per tal de donar d’alta a una 

nova reserva d’un lloc de treball. Com es pot observar, es mira que no existeixi una 

reserva activa pels diferents paràmetres passats i es crea. Gràcies al motor de 

persistència d’Hibernate ens permet guardar a la base de dades d'una entitat a partir del 

mètode save(). Aquest mètode genera automàticament una sentència SQL i s’executa 

sobre el gestor de la base de dades.  

 

 

12.4.2. Procés en segon pla: Generació de Reserves de 

Llocs de Treball 

 
Figura 41: Diagrama de seqüència procés generació reserves (1). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 42: Diagrama de seqüència generació reserves (2). Font: Elaboració pròpia. 



 

101 
 

 

 
 

Figura 43: Diagrama de seqüència generació reserves (3). Font: Elaboració pròpia. 
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Els tres diagrames anteriors mostren el procés que es realitza pel procés en segon pla 

de reserves de llocs de treball.  

 

El primer diagrama és el recorregut que es fa en llançar un procés en segon pla des de 

l’aplicació. La informació de la reserva es llança amb els diferents paràmetres que 

l’usuari indica i es tracta l’acció a través dels Struts. Els Struts en funció de la petició de 

l'usuari sap a quin controlador de vista ha de redirigir l’acció.  

 

Un cop tractada l’acció es crida al servei encarregat de gestionar les pantalles lliures i 

busca si el procés té un servei personalitzat. En aquest cas existeix un servei 

personalitzat que aquest inicialitza un thread perquè el procés pugui ser executat de 

manera asíncrona.  

 

Els dos últims diagrames mostren la lògica que procés segueix per tal de donar d’alta 

de manera massiva a reserves a llocs de treball. Com es pot observar, es fan una sèrie 

de comprovacions abans de crear les reserves.  

12.5. Consultes gràfiques 

 

El mòdul de gestió d’espais de l’aplicació Fama/AFM permet la gestió gràfica i 

alfanumèrica dels elements relatius a l’ocupació d’espais de l’aplicació. La gestió gràfica 

d’espais es realitza mitjançant una eina anomenada Geomedia que permet l’anàlisi 

planta a planta, per a cada espai, dels elements relatius a la seva ocupació. Aquesta 

eina permet realitzar cerques gràfiques de determinats elements continguts en aquests 

espais així com realitzar consultes gràfiques sobre aquests.  

 

És important destacar que hi ha una integració de la informació gràfica (plànols) amb la 
informació alfanumèrica (base de dades). Aquesta integració permet a l’usuari treballar 
directament sobre els plànols, de forma que qualsevol canvi o modificació que es realitzi, 
queda reflectit a la base de dades, i viceversa.  
 
S’ha utilitzat aquesta eina dins de la gestió de reserves de llocs de treball per poder 
executar consultes gràfiques sobre els diferents espais i poder consultar aspectes 
relatius a aquesta gestió. Per exemple, la cerca de llocs de treball i persones sobre un 
plànol.  
 
Seguidament s’expliquen les diferents consultes gràfiques implementades que el client 
ha demanat per tal de facilitar la gestió de les reserves de llocs de treball i del seu 
personal.  
 

1. Búsqueda de llocs de treball lliures 
Aquesta consulta gràfica permet buscar sobre un plànol els llocs de treball que estan 
lliures, és a dir que no tenen cap persona vinculada. 
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Figura 44: Consulta gràfica Llocs de Treball lliures. Font: Elaboració pròpia. 

Podem observar a la imatge anterior dues fletxes de color blau que indiquen els llocs de 
treball que estan lliures després d’executar la consulta gràfica. Per consultar els llocs de 
treball, només fent doble-clic sobre la fletxa, s'obre la fitxa d’aquest lloc de treball amb 
tota la seva informació corresponent.  
 

2. Búsqueda de llocs de treball 
Aquesta consulta gràfica permet buscar els llocs de treball disponibles sobre un plànol i 
quins poden ser ocupats per persones.  
 

 
 

Figura 45: Consulta gràfica Cerca Llocs de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

 
Podem observar a la imatge anterior diverses fletxes de taronja que indiquen els llocs 
de treball que es troben en aquesta zona del plànol després d’executar la consulta 
gràfica. Aquests seran els llocs habilitats com a llocs de treball per poder assignar a 
treballadors. Per consultar els llocs de treball, només fent doble-clic sobre la fletxa, 
s'obre la fitxa d’aquest lloc de treball amb tota la seva informació corresponent.  
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3. Búsqueda de llocs de treball per persona 
Aquesta consulta gràfica permet buscar llocs de treball ocupats per persones sobre un 
plànol.  
 

 
 

Figura 46: Consulta gràfica Llocs de treball ocupats per persones. Font: Elaboració pròpia. 

 
Podem observar a la imatge anterior diverses fletxes de taronja que indiquen els llocs 
de treball que estan assignats a una persona després d’executar la consulta gràfica. Per 
consultar els llocs de treball i la persona assignada a aquest, només fent doble-clic sobre 
la fletxa, s'obre la fitxa d’aquest lloc de treball amb tota la seva informació corresponent 
on es pot trobar la informació de la persona assignada.  
 

4. Búsqueda de noms de persones sobre llocs de treball 
Aquesta consulta gràfica permet buscar els noms de les persones sobre els seus llocs 
de treball vinculats sobre un plànol.  
 

 
Figura 47: Consulta gràfica Cerca noms Persones sobre Llocs de Treball. Font: Elaboració pròpia. 

Podem observar a la imatge anterior diferents texts pintats a diferents llocs de treball 
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després d’executar la consulta gràfica. Aquests són els noms de les persones que 
ocupen aquests llocs de treball. Per consultar les persones assignades només fent 
doble-clic sobre el nom, s'obre la fitxa de la persona amb tota la seva informació 
corresponent. 

13. Proves de validació del sistema 

 

En aquest apartat s’han realitzat una sèrie de proves de validació per poder testejar el 
sistema i comprovar que el seu funcionament és l’esperat.  
 
En aquest cas s’ha realitzat proves pels casos d’ús més senzills, com són l’alta, la 
consulta, la modificació, la baixa i l’eliminació. També s’han realitzat proves pels casos 
d’ús de canvi de disponibilitat d’un lloc de treball, canvi de torn d’una persona i canvi de 
lloc de treball secundari d’una persona.  
 
Finalment també s’ha volgut testejar els processos en segon pla, que en aquest cas són: 
generació, notificació, reenviament de notificacions, anul·lació i esborrat de reserves de 
llocs de treball.  
 
Seguidament podem veure les diferents proves de validació que s’han realitzat:  
 

- Alta/Consulta/Modificació/Baixa/Eliminació de reserves de llocs de treball. 
 

Nom de la prova Descripció 

Alta d’una reserva d’un lloc 
de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Reserves 
PTs) 

- Fer clic al botó Nou. 
- S’obrirà la fitxa en blanc d’una reserva d’un lloc de 

treball. Omplir totes les dades obligatòries (tots els 
camps que estan en vermell) i prémer el botó 
d’Acceptar.  
 

Resultat esperat: 
Es tornarà a la llista i apareixerà un nou registre a la llista de 
reserves de llocs de treball.  

Consulta d’una reserva 
d’un lloc de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Reserves 
PTs) 

- Seleccionar un registre de la llista i fer clic al botó 
Consulta o fer doble clic s’obre el registre desitjat.  
 

Resultat esperat: 
Es visualitzen les dades de la fitxa de la reserva del lloc de 
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treball seleccionat anteriorment sense que aquestes es 
puguin modificar. 

Modificació d’una reserva 
d’un lloc de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Reserves 
PTs) 

- Seleccionar un registre de la llista i fer clic al botó 
Modificació.  

- S’obrirà la fitxa de la reserva d’un lloc de treball 
seleccionada amb els camps desbloquejats.  

- Modificar les dades que es desitgen i fer clic al botó 
Acceptar.  
 

Resultat esperat: 
Es tornarà a la llista de reserves de llocs de treball i l’element 
seleccionat tindrà les dades actualitzades.  

Baixa d’una reserva d’un 
lloc de treball  

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Reserves 
PTs) 

- Seleccionar un registre de la llista i fer clic al botó 
Baixa.  

- S’obrirà la fitxa de la reserva d’un lloc de treball 
seleccionada amb els camps bloquejats.  

- Comprovar que es vol donar de baixa el registre 
seleccionat i fer clic al botó Acceptar.  
 

Resultat esperat: 
Es tornarà a la llista de reserves de llocs de treball i l’element 
seleccionat no apareixerà a la llista. Per poder consultar-lo 
s’haurà de treure el filtre de registres en estat d’alta, llavors 
apareixerà com un registre donat de baixa.  

Eliminació d’una reserva 
d’un lloc de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Reserves 
PTs) 

- Seleccionar un registre de la llista i fer clic al botó 
Eliminar.  

- S’obrirà la fitxa de la reserva d’un lloc de treball 
seleccionada amb els camps bloquejats.  

- Comprovar que es vol eliminar el registre seleccionat 
i fer clic al botó Acceptar.  
 

Resultat esperat: 
Es tornarà a la llista de reserves de llocs de treball i l’element 
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seleccionat no apareixerà a la llista.  

 
Taula 35: Proves validació casos d'ús senzills. Font: Elaboració pròpia. 

- Canvi disponibilitat Lloc de treball/ Canvi Lloc de treball Secundari d’una Persona 

/ Canvi del Torn d’una Persona 

 

Nom de la prova Descripció 

Canvi disponibilitat Lloc de 
treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Llocs de 
treball) 

- Seleccionar un registre de la llista de llocs de treball i 
fer clic al botó Canvi disponibilitat. 

- S’obrirà la fitxa del registre seleccionat amb tots els 
camps bloquejats excepte la data d’efecte canvi de 
disponibilitat i els camps ocupable i reservable.  

- Modificar la disponibilitat i indicar una data si es volen 
cancel·lar reserves i fer clic sobre el botó Acceptar. 
 

Resultat esperat: 
Si s’ha indicat una data, apareixerà un missatge preguntat si 
es volen cancel·lar les reserves. Si es diu que si es 
cancel·laran totes les reserves vigents a partir de la data 
indicada. Si es diu que no, es canvia la disponibilitat sense 
cancel·lar les reserves d’aquell lloc de treball.  

Canvi lloc de treball 
secundari Persona 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Persones) 
- Seleccionar un registre de la llista de persones i fer 

clic al botó Canvi Lloc de treball Secundari. 
- S’obrirà la fitxa del registre seleccionat amb tots els 

camps bloquejats excepte la data d’efecte canvi del 
lloc de treball secundari i el camp lloc de treball 
secundari.   

- Modificar el lloc de treball secundari i indicar una data 
si es volen cancel·lar reserves i fer clic sobre el botó 
Acceptar. 
 

Resultat esperat: 
Si s’ha indicat una data, apareixerà un missatge preguntat si 
es volen cancel·lar les reserves. Si es diu que si es 
cancel·laran totes les reserves vigents a partir de la data 
indicada. Si es diu que no, es canvia el lloc de treball 
secundari sense cancel·lar les reserves d’aquella persona. 

Canvi Torn d’una Persona Passos: 
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- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Persones) 
- Seleccionar un registre de la llista de persones i fer 

clic al botó Canvi Torn. 
- S’obrirà la fitxa del registre seleccionat amb tots els 

camps bloquejats excepte la data d’efecte canvi de 
torn i el camp torn.   

- Modificar el torn i indicar una data si es volen 
cancel·lar reserves i fer clic sobre el botó Acceptar. 
 

Resultat esperat: 
Si s’ha indicat una data, apareixerà un missatge preguntat si 
es volen cancel·lar les reserves. Si es diu que si es 
cancel·laran totes les reserves vigents a partir de la data 
indicada. Si es diu que no, es canvia el torn sense cancel·lar 
les reserves d’aquella persona.  

 
Taula 36: Proves validació casos d'ús concrets. Font: Elaboració pròpia 

- Procés segon pla generació reserves llocs de treball / Procés segon pla 

notificació reserves llocs de treball / Procés segon pla reenviament notificacions 

reserves llocs de treball / Procés segon pla anul·lació reserves llocs de treball / 

Procés segon pla esborrat reserves llocs de treball 

 

En aquestes proves de validació s’aplicarà el mateix filtre per totes, que en aquest cas 

serà filtrar per una persona en concret i veure si els resultats són els esperats. Per tots 

els altres filtres seria el mateix procediment que filtrant per una persona.  

 

Nom de la prova Descripció 

Procés de generació de 
reserves de llocs de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Processos 
Reserva PTs � Generació Reserves) 

- Indicar les dates que es volen generar reserves i la 
persona per la qual es volen generar reserves.  

- Fer clic sobre el botó Executar i Anar a l’Històric de 
Processos en Segon Pla.  
 

Resultat esperat: 
S’haurà llançat el procés per la Persona indicada al filtre.  
El resultat serà una sèrie de reserves generades segons els 
dies que indica el torn dins dels dies indicats. La persona 
haurà d’estar donada d’alta i haurà de tenir un torn i un lloc 
de treball secundari assignat.  
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Procés de notificació de 
reserves de llocs de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Processos 
Reserva PTs � Notificació de Reserves) 

- Indicar les dates que es volen notificar reserves, 
seleccionar l'opció de notificació i la persona a la qual 
es volen notificar les reserves.  

- Fer clic sobre el botó Executar i Anar a l’Històric de 
Processos en Segon Pla.  
 

Resultat esperat: 
S’haurà llançat el procés per la Persona indicada al filtre.  
El resultat serà un o dos correus, segons si la persona té 
reserves i cancel·lacions o una de les dues. Aquests correus 
indicaran per una part les cancel·lacions i per una altra les 
reserves de llocs de treball vigents, amb un calendari tipus 
ics i un plànol indicant on es troba el seu lloc de treball. La 
persona haurà de tenir un correu electrònic vàlid.  

Procés de reenviament de 
notificacions de reserves 
de llocs de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Processos 
Reserva PTs � Notificació Reserves) 

- Indicar les dates que es volen generar reserves, 
seleccionar l'opció de reenviament i la persona a la 
qual es volen tornar a notificar les reserves. 

- Fer clic sobre el botó Executar i Anar a l’Històric de 
Processos en Segon Pla.  
 

Resultat esperat: 
S’haurà llançat el procés per la Persona indicada al filtre.  
El resultat serà un o dos correus, segons si la persona té 
reserves i cancel·lacions a tornar a notificar o una de les 
dues. Aquests correus indicaran per una part les 
cancel·lacions i per una altra les reserves de llocs de treball 
vigents ja notificades, amb un calendari tipus ics i un plànol 
indicant on es troba el seu lloc de treball. La persona haurà 
de tenir un correu electrònic vàlid.  

Procés d’anul·lació de 
reserves de llocs de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Processos 
Reserva PTs � Anul·lació Reserves) 

- Indicar les dates que es volen anul·lar reserves, 
seleccionar l’opció d’anul·lar i la persona la qual es 
volen anul·lar les reserves.  

- Fer clic sobre el botó Executar i Anar a l’Històric de 
Processos en Segon Pla.  
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Resultat esperat: 
S’haurà llançat el procés per la Persona indicada.  
S’anul·laran les reserves de la persona que estiguin en estat 
‘Alta’ i que pertanyen a les dates indicades prèviament.  

Procés d’esborrat de 
reserves de llocs de treball 

Passos: 
- Accedir a l’aplicació Fama AFM amb un usuari gestor. 
- Des del menú del mòdul de Gestió d’Espais accedir a 

les Reserves de Llocs de Treball (Gestió d’Espais � 

Gestió de Llocs de Treball i Persones � Processos 
Reserva PTs � Anul·lació Reserves) 

- Indicar les dates que es volen anul·lar reserves, 
seleccionar l’opció d’esborrar i la persona la qual es 
volen esborrar les reserves.  

- Fer clic sobre el botó Executar i Anar a l’Històric de 
Processos en Segon Pla.  
 

Resultat esperat: 
S’haurà llançat el procés per la Persona indicada.  
S’esborraran les reserves de la persona que estiguin en estat 
‘Alta’ i ‘Baixa’ i que pertanyen a les dates indicades 
prèviament.  

 
Taula 37: Proves validació processos segon pla. Font: Elaboració pròpia. 

14. Planificació final  

 

La planificació inicial feta era la següent: 

 

Fase Data Inici - Data Fi 

Anàlisi i especificació dels requisits del sistema 10/02/2021 - 01/03/2021 

Gestió del projecte 23/02/2021 - 22/03/2021 

Definició del disseny funcional 01/03/2021 - 15/03/2021 

Implementació 15/03/2021 - 31/05/2021 

Validació i documentació del sistema 01/06/2021 - 15/06/2021 

Fase final 15/06/2021 - 28/06/2021 

 

S’han produït petits canvis amb la planificació inicial definida anteriorment. 

Majoritàriament aquesta planificació s’ha seguit quasi al 100%, però hi ha hagut alguns 

imprevistos que han provocat que la planificació canviés en alguna fase.  
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La fase de la implementació ha finalitzat abans del 31/05, ja que la implementació de 

l’eina ha anat més de pressa del que estava previst i no s’han trobat problemes que es 

tenien previstos en algunes hores de la implementació.  

Tot i això, el client no va acabar de definir uns requisits que necessitava i també ha 

provocat que es reduïssin també un parell de dies més la fase de la implementació. 

Aquests requisits eren una sèrie de consultes gràfiques que el client no tenia clar quines 

volia i s’han acabat implementat únicament 4 de totes les que el client volia.  

 

En general, aquests canvis no han afectat negativament la planificació inicial, ja que en 

comptes d’enrederir el projecte, s’ha avançat i s’ha pogut començar amb les proves de 

validació i la documentació del projecte abans. Tampoc ha tingut cap efecte sobre la 

planificació dels costos del projecte, ja que no s’han hagut de dedicar més hores de les 

planificades ni altres recursos addicionals.  

 

La planificació final queda de la següent manera, ja que no s’ha modificat la data fi de la 

fase de validació i documentació del sistema. 

 

Fase Data Inici - Data Fi 

Anàlisi i especificació dels requisits del sistema 10/02/2021 - 01/03/2021 

Gestió del projecte 23/02/2021 - 22/03/2021 

Definició del disseny funcional 01/03/2021 - 15/03/2021 

Implementació 15/03/2021 - 17/05/2021 

Validació i documentació del sistema 18/05/2021 - 15/06/2021 

Fase final 15/06/2021 - 28/06/2021 

 
Taula 38: Taula planificació final projecte. Font: Elaboració pròpia. 

15. Conclusions 

15.1. Objectius complerts 

 

Els objectius detallats a l’apartat 3.1 s’han assolit de manera satisfactòria, tal com estava 

previst. Tot haver-hi algun canvi en la planificació respecte a la planificació inicial el 

sistema s’ha pogut entregar al client a la data establerta, ja que aquest canvi de 

planificació no ha afectat de manera negativa a l’entrega.  

 

Per tal de poder haver assolit aquests objectius s’han hagut d’ajustar i crear noves 

interfícies per a l’usuari, modificar el funcionament del programa que hi havia 

implementat anteriorment, crear diferents processos en segon pla per a la gestió del 

personal i modificar el model de dades.  

 



 

112 
 

15.2.  Justificació de les competències tècniques 

 

A continuació es justifiquen les competències tècniques establertes al principi i durant 

el desenvolupament del projecte. Aquestes competències tècniques ajuden a mantenir 

el projecte dins de l’especialitat establerta, en aquest cas Enginyeria del Software. 

 

CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció 

de software que es poguessin presentar. [Una mica] 

 

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha realitzat dins d’una aplicació web molt 

extensa amb una gran quantitat de funcionalitats. Això ha provocat que la integració del 

nou sistema dins de l’aplicació hagi requerit tenir en compte molts aspectes per tal de 

no generar errors a l’aplicació actual.  

Per tant, a l’hora de l’especificació dels requisits, el disseny i el desenvolupament del 

sistema s’ha hagut de gestionar els riscos associats que es poguessin presentar a 

l’aplicació actual.  

 

CES1.4: Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport 

de xarxa. [Bastant] 

 

Directament no s’ha treballat amb temes de comunicacions, però sí que s’ha treballat 

amb diferents aspectes de les aplicacions distribuïdes, com són la vista, la lògica i la 

gestió de bases de dades.  

 

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Bastant]  
 
Un aspecte fonamental del projecte ha sigut l’especificació, el disseny, la implementació 
i l’avaluació de la base de dades. S’han hagut de modificar taules actuals a la base de 
dades i generar-ne de noves per tal de poder integrar correctament el sistema dins de 
l’aplicació.  
 
A part de tot això, també s’han hagut de generar consultes per tal de consultar, modificar 
i afegir dades i aquestes han hagut de ser les més òptimes possibles.  

 
CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. [Bastant]  
 
Un aspecte molt important a tenir en compte són les proves de validació del sistema. 
Aquestes ajuden a fer un control del sistema desenvolupat i poder comprovar que té el 
comportament esperat i especificat prèviament.  
 
Per tal de poder comprovar que el sistema desenvolupat compleix els requisits 
funcionals i de qualitat, s’han generat proves de validació per cadascun d’ells. Aquestes 
proves de validació són proves manuals sobre el sistema, ja que permet controlar 
l’experiència de l’usuari a l’hora d’utilitzar el sistema.  

 
CES1.9: Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software. [Bastant] 

 

L’aplicació a la qual s’ha treballat és un sistema software complex i molt extens, el qual 

ha provocat que abans de començar amb desenvolupament del projecte s’hagi hagut 
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d’entendre el funcionament de l’aplicació. Aquest aspecte ha sigut fonamental en tot el 

projecte, ja que s’ha basat en el funcionament de l’aplicació actual.  

15.3. Millores i treball futur 

 

L’eina de suport creada per a la gestió de llocs de treball i personal ja incorpora totes les 

funcionalitats necessàries per a complir amb el funcionament esperat per part del client. 

Tot i això, es podria millorar aquesta eina afegint noves funcionalitats o adaptant el 

sistema perquè pugui complir les necessitats d’altres clients que estiguessin interessats 

en aquesta eina.  

 

Seguidament s’esmenten aquestes millores que es podrien afegir. 

 

Actualment ja s'està plantejant l’opció d’integrar el procés de gestió de reserves de llocs 

de treball a una APP.  

Aquesta millora planteja que els mateixos treballadors puguin passar a reservar els llocs 

de treball, permetent reservar qualsevol lloc de treball i no els que tenen assignats. 

D’aquesta manera, el personal es generaria les seves pròpies reserves segons uns 

criteris establerts i els gestors s’ocuparien de confirmar aquestes reserves. Tot i això, 

aquest nou sistema hauria de conviure amb el sistema implementat per tal de poder 

continuar facilitant aquesta gestió de llocs de treball.  

 

Una altra millora que també s'està plantejant actualment i ja s’està posant en marxa és 

el canvi del visor que permet realitzar les consultes gràfiques. Es vol canviar tot el 

funcionament, ja que el visor que hi ha actualment comença a estar obsolet i és bastant 

lent a l’hora de realitzar canvis sobre els plànols que mostra. També es vol canviar 

aquest visor per poder visualitzar models BIM que són plànols en 3D. 

D’aquesta manera, les consultes gràfiques implementades es podrien realitzar sobre 

aquest nou visor.  

 

Finalment, més que una millora seria un treball futur, seria acabar d’implementar les 

consultes gràfiques que no s’han pogut afegir en aquest treball per causes externes a 

l’empresa Fama Systems. Un cop aquestes estiguessis decidides pel client es podrien 

afegir per complementar el sistema.  

15.4. Conclusions personals 

 

Un cop finalitzat el treball, puc fer una valoració general del que ha suposat la realització 

d’aquest.  

 

El primer que puc dir sobre aquest projecte és que m’ha ajudat molt a consolidar molts 

coneixements apresos durant el grau d’Enginyeria Informàtica i que els he pogut posar 

en pràctica amb el treball de fi de grau. També, cal destacar que el projecte l’he realitzat 

amb una empresa i això també m’ha fet veure quin és el funcionament d’una empresa, 

a part de l'experiència laboral que he pogut assolir.  
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Una altra cosa que he tingut en compte favorablement és que aquesta eina serà 

utilitzada per una empresa i s’utilitzarà per gestionar de manera massiva el personal 

d’aquesta, cosa que fa augmentar el nivell de responsabilitat i la satisfacció final. A més 

a més, jo seria l’encarregada de mantenir el propi sistema i millorar-lo si el client ho 

desitgés.  

 

Finalment, haver pogut acomplir aquest projecte m’ha donat l’oportunitat d'aprendre a 

buscar solucions per mi mateixa i de poder gestionar el projecte del principi al final, 

passant per totes les fases que un projecte d’Enginyeria del Software requereix.  
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