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Introducció 

Després de moltes hores de classe, pràctiques, d’estudi i de fer exàmens és l’hora de 

demostrar el que s’ha aprés durant aquests anys de carrera, i vet aquí, ja ha arribat el 

moment de posar en pràctica tots el coneixements adquirits en el projecte de final de 

carrera. 

Tot comença en buscar una proposta sobre que fer el projecte, però en aquest cas, ja 

era una cosa que tenia pensada des de fa temps. La idea es remunta en els inicis de 

començar la carrera, que com a persona que estudies informàtica, es suposa que en 

saps molt de totes les aplicacions que es poden trobar en un equip, o aquest és el 

concepte que tenen a casa meva. Doncs això el meu pare iniciat a mode molt baix 

d’usuari de sistemes informàtics, va implantar a la seva empresa un programa de 

facturació, el qual era una mica complicat d’utilitzar i després de milers de consultes 

que em feia constantment, vaig plantejar-me que ja tenia la idea per el treball de final 

de carrera i així va ser. 

Objectius 

Els objectius que s’han plantejat inicialment en la creació del projecte són els següents: 

- Obtenir una eina que permeti gestionar els diferents objectes que 

interaccionen en una empresa. 

- La gestió dels serveis o productes que s’ofereixen a la venta. 

- Gestió de la facturació que genera l’activitat empresarial. 

- La gestió de les compres que es fan a empreses externes. 

- El control dels estocs dels diferents articles. 

- Poder per consultes sobre les dades i obtenir-ne llistats, per comprovar si 

l’empresa té beneficis o dèficit.   

Requisits que s’hauran de complir 

El programa haurà de gestionar un seguit de dades fixes com són: 

- Clients, proveïdors, treballadors, articles, zones, famílies d’articles i entitats 

bancàries. 



Sobre les dades fixes s’hauran de poder fer operacions: 

- Generar pressupostos, comandes, albarans i factures per als clients. 

- Generar comandes per als proveïdors. 

- Fer controls d’estoc dels articles. 

- Tenir un control de les despeses que es tenen amb els diferents proveïdors 

- Poder fer consultes a les diferents dades físiques i en els diferents 

documents generats. 

Obtenció dels casos d’us 

Un cop dites les operacions a fer de manera molt sintetitzada passarem a veure els 

casos d’us que s’han identificat els següents casos d’ús amb els seus corresponents 

subcasos. 

 Gestió de dades físiques 

- Gestió de la informació de l’empresa. 

- Gestió dels clients  

- Gestió de proveïdors. 

- Gestió de treballadors. 

- Gestió d’articles. 

- Gestió de zones 

- Gestió de famílies 

Gestió de vendes 

- Generació de comandes per a clients. 

- Realització de pressupostos 

- Gestió de lliurament de producte o servei. 

- Gestió de cobraments. 

- Gestió de devolucions. 

Gestió de compres 

- Gestió d’entrada de material 



- Gestió de pagaments 

- Gestió de devolucions 

Control d’estocs de magatzem 

- Realització de comandes per a proveïdors 

- Consultes d’estoc baix 

- Gestió d’estocs 

Resums d’ingressos i despeses i Consultes. 

Arquitectura 

L’estructura del codi serà utilitzant una arquitectura de programació per capes, de 

manera que, hi haurà una capa encarregada de construir la interfície gràfica, que es 

mostra a l’usuari, tot seguit una capa que controla el que entra per la capa d’interfície i 

gestiona com s’ha de passar la informació als objectes, entitats, que estoven a la 

següent capa, que es la capa d’entitat, finalment hi haurà una capa que s’encarrega de 

d’utilitzar les eines necessàries del sistema gestor de la base de dades per obtenir o 

desar la informació continguda. 

Anàlisi de classes 

Un cop identificats el diferents casos d’ús tinguen en compte les restriccions i 

requeriments previs s’ha de passar a fer una abstracció de les classe que intervindran.   

Obtingudes totes les classes que tindrà el sistema primer de tot s’haurà d’analitzar si es 

pot fer una simplificació mirant si entre elles hi pot haver herència.  

- En el cas d’aquesta aplicació s’ha trobat herència en dos conjunt de classes. 

Un es el que identifica les persones físiques o empreses i l’altre els diferents 

tipus de documents que s’han de generar. 

Després d’un acurat anàlisi fet per cada un  dels casos i subcasos d’ús s’ha obtingut el 

següent diagrama de classe.  



-idZona : Integer
-nomZona : String
-descripcio : String

Zona

-idZona : Integer
-idEntitat : Integer
-idTreballador : Integer

treballadorZona

0..*

-hi treballen

0..*

-treballa

CLIENT

-Codi : Integer
-nom : String
-dni : String
-dataAlta : Date
-dataBaixa : Date
-direccio : String
-poblacio : String
-pais : String
-telefon1 : Integer
-telefon2 : Integer
-mail : String
-baixa : Boolean
-numEntitat : Integer
-numOficina : Integer
-numControl : Integer
-numCompte : Integer
-FormaPagament : String

ENTITAT

-hores : Double
-sou : Double
-llocOcupa : String

TREBALLADOR

-esta situat

0..1

-hi han 0..*

+té assignat0..1

-es encarregat

0..*

-www : String
-PersonaContacte : String
-fax : Integer
-descompteComercial : Double
-descomptePagamentInmediat : Double
-iva : Double
-re : Double
-riscNoPagament : Double
-recarreg financer : Double
-tipusAtencio : String
-observacions : String

ENTITAT_COMERCIAL

-tipusAtencio : String
PROVEIDOR

-codiArticle : Integer
-nomArticle : String
-descripcio : String
-unitatsPack : Double
-iva : Double
-stockminim : Double
-stockmaxim : Double
-foto : String
-Cost : Double
-descompteComercial : Double
-incremA : Double
-incremB : Double
-incremC : Double
-incremD : Double

Article

-idProveidor
-idArticle
-cost
-descompte

ProveidorArticle
0..*-es proveït

0..*-proveeix

-codi : Integer
-nom : String
-descripcio : String

Familia

-conté 0..*

-pertany

0..1

-està classificat0..1

-té classificats 0..*

-www : String
-fax : Integer

EMPRESA

-codiLinia : Integer
-descompte : Double
-quantitat : Double
-ImportArticle : Double
-iva : Double
-preu : Double

liniaDocument

-numero : Integer
-seria : String
-dataEntrega : Date
-dataVenciment : Date
-sumaImports : Double
-descPImmediat : Double
-baseImposable : Double
-iva : Double
-re : Double
-recarregFinancer : Double
-formaPagament : Single
-irpf : Double
-total : Double
-aprovat : Boolean

Document

-forma part

1

-conté 1..*

PressupostVenda

FacturaVenda

AlbaraVenda ComandaVenda

DocumentClient

ComandaCompra

-forma part

0..1

-pot contenir

0..1

-fo
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0..1

-pot contenir 0..1

-form
a part

0..1

-p
ot
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on
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ni

r 0..1

-forma part

0..1

-p
ot

 c
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r 0..1

-form
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0..1
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ot

 c
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te
ni

r 0..*

-conté

1

-pot estar

0..*

-es per

1

-pot tenir0..*

-codi : Integer
-nom : String
-descripcio : String

Entitat Bancaria

-codi : Integer
-numFacProv : Integer
-dataEntrega : Date
-dataPagament : Date
-totalImport : Double

FacturaComand

-pot tenir0..*

-és per1

 

Disseny de la base de dades 

Per cada una de les classes obtingudes el l’anàlisi se’n farà una representació física dins 

la base de dades, però abans de tot en els casos de tenir herència s’ha d’estudiar com 

es farà la representació de les classes en el sistema físic de la base de dades. 

- en el cas d’herència entre entitats si que per cada una de les classe es crearà 

una taula dins la base de dades, en canvi per la representació de documents 

només es crearà una taula per representar-los a tots, els quals es 

diferenciaran per el camp seria, ja que cada tipus de document tindrà la seva 

seria corresponent. 

 



Interfície amb usuari 

Per la creació de la interfície gràfica i el seu disseny s’ha tingut en compte els diferents 

casos d’us identificats, per tal que el desenvolupament d’aquests sigui més àgil i al 

mateix moment també més entenedor per l’usuari. 

Proves de l’aplicació 

Aquestes s’han anat desenvolupant per cada cas d’ús identificats inicialment, i finalment 

amb el global de tot el programa, per tal d’identificar els possibles errors que 

poguessin donar en la integració de tots els casos en conjunt. 

Conclusions 

En la creació d’aquest projecte he posat en practica gairebé la majoria dels 

coneixements adquirits al llarg de la carrera com ara l’anàlisi i disseny de bases de 

dades, l’enginyeria del software, la programació en Java, etc. 

Per tan que he quedat satisfeta de poder posar en pràctica i veure com és la realització 

d’un projecte des de l’inici fins al final, passant per totes les fases. 

  

 


