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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

 

Actualment, la transformació digital és un fet i cada cop més empreses estan apostant per 

la digitalització dels seus cicles de negoci, un exemple clar és la facturació electrònica. 

El fet de que totes les grans companyies que emeten factures estiguin en aquest procés de 

transformació digital, a banda dels avantatges a nivell monetari i la reducció de l’impacte 

mediambiental. No obstant, a nivell d’usuari la gestió és dificultosa, ja que cada empresa té 

la seva pròpia plataforma on penja les seves factures i el client ha d’anar accedint a 

cadascuna d’elles per descarregar-les o visualitzar-les per conèixer l’import a pagar. 

D’aquesta problemàtica sorgeix la idea de crear un sistema que automatitzi aquesta gestió 

que resulta enrevessada pels usuaris. 

El sistema creat permet realitzar aquesta gestió de descàrrega de factures de diverses 

plataformes mitjançant web scrapping, emmagatzematge d’aquestes als clouds personals 

dels usuaris mitjançant la API de Google Drive i visualització en una gràfica dels imports a 

pagar al mes i companyia gràcies a la informació obtinguda centralitzada a la base de dades 

de la plataforma creada. 

Finalment, el resultat obtingut és un producte funcional i que la gestió de les factures és fàcil 

i de forma segura. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Nowadays, digital transformation is a fact and everytime more and more companies 

are digitalizing their business cycles. A clear example would be the electronic 

invoicing.  

The fact that all the big companies issue digital invoices, besides all the monetary 

advantages that it presents, makes an impressive and positive impact in the 

environment. However, the management of this invoice-digitalization is not easy for 

users, as evey company has its own platform where it uploads its invoices. This 

implies that the user has to access in each platform, one by one, to download or 

visualize how much the companies are going to charge him. 

The idea of creating a system that automatizes invoice management arises from that 

problem. 

The created system allows the users to manage their invoices from different 

platforms by web scrapping, saving those in their personal clouds by the Google 

Drive's API and creating a graphic visualization of the fees to pay each month thanks 

to the information obtained. This information remains centralized in the database of 

the created platform. 

The final result is a functional product, and an easy and safe way to manage invoices. 
 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

 
Cloud, seguretat, finances personals, API, web, plataforma, gestor de factures.  
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1. Introducció 

En la nostra societat és habitual escoltar conceptes com Big Data, Intel·ligència Artificial, Internet 

de les Coses, tots es poden resumir en un sol concepte, la transformació digital o, dit d’una altre 

manera, digitalització1. 

 

Un lloc on s’ha implantat la transformació digital són les grans companyies. Aquestes utilitzen 

les TIC per millorar la seva eficiència facilitant les seves gestions i automatitzant processos2. 

 

Digitalitzar-se pot marcar una gran diferència entre les diferents companyies que competeixen 

en un mateix àmbit. Un dels casos més clars de digitalització al món empresarial és la factura 

electrònica. 

 

Actualment, les empreses tenen el deure d’enviar les factures3 als clients ja sigui electrònica o 

físicament. 

 

Les grans societats tendeixen a oferir el servei de digitalització amb les factures electròniques i 

això implica un benefici per part tant dels usuaris com de les empreses. 

- Per una banda, els clients tenen la informació al moment, no han d’esperar a rebre cap 

carta amb el risc que aquesta s’extraviï. 

 

- D’altra banda, les empreses poden automatitzar el procés de creació de factures i 

emmagatzemar-les al seu repositori on els diferents clients poden accedir per 

descarregar-se-les i emmagatzemar-les. 

 

D’entre les moltes avantatges de la facturació electrònica per a les diferents companyies, segons 

l’agència tributària4, es troben els següents punts: 

- Estalvi de costos. 

- Millora de l'eficiència. 

- Integració amb les aplicacions de gestió internes, de l’empresa. 

- Optimització de la tresoreria. 

- Obtenció d’informació en temps real. 

- Reducció dels temps de gestió. 

- Agilitat en la presa de decisions. 
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- Administració i comptabilitat automatitzades. 

- Disminució de costos dels documents en paper. 

- Control d’accions errònies. 

- Ús eficaç dels recursos financers. 

- Flux de transaccions agilitzats. 

- En el futur serà obligatori per a la facturació en moltes Administracions Públiques. 

 

Tan mateix, contribueix a una causa social o ecològica com és la reducció de l’impacte 

mediambiental minimitzant el consum de paper. 

 

El benefici mediambiental de l'ús de la factura electrònica és substancial. Segons B2Brouter, 

empresa dedicada a l’enviament de factures electrònica, es calcula que es poden estalviar 9.000 

milions de fulls de paper a l'any5, el que redueix la tala d'arbres i la desforestació global d'una 

manera important. Si a això li sumem que gairebé el 90% dels residus d'una empresa són 

generats per l'ús de paper i de cartró, la introducció de la factura electrònica fa que aquests 

deixalles es redueixin de manera dràstica. Per tant, existeix una doble conseqüència positiva: 

limita la desforestació i de l'altra, es redueix la generació de residus. 

 

Com es pot comprovar, la factura electrònica és àgil, segura i, a més, serà obligatòria. 

 

 

Il·lustració 1. Factura electrònica causa baix impacte mediambiental 
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No obstant, el fet que cada plataforma tingui el seu frontal amb les respectives credencials, 

suposa a l’usuari una dificultosa gestió a l’hora d’accedir a les diverses plataformes, buscar, 

descarregar i emmagatzemar les factures per, posteriorment, analitzar-les amb el consegüent 

temps invertit. A més, suposa una dificultat addicional la gestió de les contrasenyes a les 

diferents plataformes de les companyies on s’emmagatzemen les factures ja que els usuaris 

poden oblidar quina és la contrasenya emprada per a cada plataforma. 

 

1.1 Objectius 

Per a definir els objectius del treball, primerament, s’ha analitzat la manera més adequada de 

dur a terme el projecte. 

 

El principal objectiu d’aquest projecte és el disseny i desenvolupament d’un gestor de factures 

electròniques que sigui capaç de descarregar-les de diferents plataformes i emmagatzemar-les 

automàticament a un cloud personal. A més a més, el sistema ha de fer un tractament de dades 

per a que l’usuari, mitjançant una gràfica, conegui l’import de la factura i la mitja del consum 

que ha generat. 

 

Com a resultat, s’obtindrà una plataforma amb les característiques anteriors què requerirà la 

mínima interacció de l’usuari, facilitant el seu bon ús i agilitzant tots els processos. 

 

A continuació, es llisten els objectius que el sistema haurà de realitzar: 

1. Permetre registrar nous usuaris, així com iniciar sessió als usuaris prèviament registrats 

a la plataforma. 

2. Mostrar a l’usuari un gràfic lineal amb el consum de les seves factures electròniques. 

3. Descarregar de les plataformes de tercers les factures electròniques a una ubicació 

concreta del servidor on s’executa el programa.  

4. El sistema haurà de permetre la pujada de les factures electròniques de l’usuari al seu 

Cloud personal 

5. Estar securitzat tant per accedir a l’aplicació com a l’hora d’emmagatzemar les 

credencials dels usuaris. 

6. Desplegar-se al cloud per tal que l’usuari pugui accedir des de qualsevol dispositiu que 

tingui un navegador web. 
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Fent èmfasi a cada objectiu, a l’apartat 1.3, es mostra un diagrama de Gantt amb les tasques a 

realitzar dins de cada objectiu. 

 

1.2 Justificació 

Donada la dificultat dels usuaris en gestionar totes les plataformes de les companyies on es 

pengen les factures, sorgeix la necessitat de facilitar al client aquesta gestió centralitzada de les 

seves factures per cada plataforma. Això s’aconsegueix amb la creació d’una eina que permeti 

la descàrrega i l’emmagatzematge de les factures, amb el valor afegit de fer un posterior 

tractament d’aquestes dades i permetre a l’usuari obtenir informació visual del consum generat 

cada mes. Per tant, aquest projecte serà capaç de solucionar les principals problemàtiques que 

afronta la factura electrònica pels usuaris, com és, per exemple, la multiplicitat de les 

plataformes, facilitant el trànsit de la factura física a la factura digital.  

 

A més, l’ús d’aquesta plataforma afavoreix que l’usuari demani a les respectives companyies 

contractades la factura electrònica en comptes de la factura en paper, ajudant així a millorar 

l’empremta ecològica que genera aquesta acció. 

 

Cal destacar que, el fet de tenir un gestor de factures de totes les plataformes que ofereixen la 

possibilitat d’obtenir la factura electrònica dels seus serveis, permet a l’usuari tenir una major 

seguretat ja que pot tenir contrasenyes més complexes a les plataformes de tercers que no ha 

de recordar en el seu dia a dia per descarregar o visualitzar les factures, sinó que ho farà el 

gestor. Únicament, serà necessari que recordi la contrasenya d’accés al gestor de factures. 

 

Les tecnologies existents permeten resoldre les necessitats del projecte de forma eficient i 

ràpida així com de forma segura, per tant, consolida la viabilitat del projecte. 

 

1.3 Planificació 

A la fase de planificació, es detallen els requisits funcionals que ha de tenir el sistema: 

 

1.3.1 Disseny de l’aplicació 

I. Pantalla de login 

II. Pantalla de registre 

III. Pantalla del gràfic 
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IV. Pantalla del registre a les plataformes 

 

1.3.2 Gestió dels usuaris. 

I. Registre d’un usuari a l’aplicació 

II. Inici de sessió 

 

1.3.3 Gràfic visual del tractament de les dades obtingut 

I. Obtenció de la informació 

II. Emmagatzematge a la base de dades 

III. Mostrar la informació a cada usuari 

 

1.3.4 Obtenció de les factures 

I. Descàrrega de les factures de les diferents plataformes 

II. Emmagatzematge al servidor temporal 

III. Eliminació de les factures al servidor 

 

1.3.5 Emmagatzematge de factures al Cloud personal de l’usuari 

I. Petició d’accés al cloud personal de l’usuari 

II. Creació de l’estructura al cloud personal 

III. Pujada de les factures 

 

1.3.6 Seguretat 

I. Xifratge de contrasenyes 

II. Connexió segura a l’aplicació 

 

1.3.7 Infraestructura Cloud 

I. Selecció del Cloud adequat pel projecte 

II. Disseny de l’arquitectura al Cloud 

 

Per dur a terme l’execució del projecte, les tasques anteriors corresponents als objectius 

detallats a l’apartat 1.1 s’han repartit entre les dotze setmanes que dura el projecte. La 

documentació es fa paral·lelament al desenvolupament del projecte.  

 

A continuació, es mostra el diagrama de Gantt on es pot veure el detall de la planificació: 
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Il·lustració 2. Diagrama de Gantt 

 

1.4 Enfocament i mètode seguit 

Per a la realització del projecte s’ha dividit el projecte en diverses fases en les que, primerament, 

s’ha identificat una necessitat real com són les factures electròniques i la gestió que realitza un 

usuari a diversos nivells, com pot ser l’accés a les diverses plataformes, la gestió de 

contrasenyes, la descàrrega de les factures i l’anàlisi que es realitza un cop la factura està en 

poder de l’usuari, i s’han fixat una sèrie d’objectius. 

 

Seguidament, s'ha identificat que no hi ha cap plataforma similar i s’han avaluat diverses 

solucions per desenvolupar el projecte. Un cop realitzat un anàlisi del projecte, s’han seleccionat 

les tecnologies adients per dur-lo a terme que s’explicaran a l’apartat 2. 
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Com a tercer punt, s’ha dissenyat i desenvolupat tot el sistema que requereix l’automatització 

dels passos anteriorment anomenats i, finalment, s’ha validat el compliment de l’objectiu inicial. 

 

1.5 Organització de la memòria 

Al capítol 2 es presenten les tecnologies emprades juntament amb la descripció dels requisits, 

disseny i decisions de disseny i l’arquitectura. També s’analitzen les tecnologies emprades i el 

motiu pel qual s’ha escollit una en concret i no una altre. 

 

A l’apartat 3, s’explica el desenvolupament i la implementació del projecte. Els mòduls emprats 

i la funció que tenen dins del projecte s’han detallat exhaustivament. 

 

A la secció 4, es detalla el procés que segueix un usuari per treure tot el profit a la plataforma. 

 

Al punt 5, s’exposen les conclusions del projecte i treball futur on es mostren els resultats, els 

problemes trobats a la plataforma i la solució a aquests problemes. Addicionalment, s’esmenten 

els següents passos a seguir per a completar el projecte. 

 

També es mencionen els acrònims i termes més rellevants del projecte amb la finalitat de 

consolidar una lectura més planera i es mostren les referències emprades en el projecte de les 

quals, s’ha extret la informació rellevant per aportar valor a aquest. 
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2. Arquitectura i disseny 
 

2.1 Requisits 

Per a dur a terme aquest treball, s’ha dissenyat una arquitectura per a aconseguir 3 premisses: 

escalable, usable, segur. 

 

A continuació, es detallen els motius de les premisses abans anomenades: 

➢ Escalable: el fet de tenir la plataforma de gestió de factures al cloud, permet ampliar tal 

com sigui necessari els recursos dels servidors per a suportar la demanda dels clients. 

➢ Usable: poder realitzar tota la gestió de les diverses companyies contractades des d’un 

sol frontal web, a part de guardar les factures al cloud personal de l’usuari ofereix un 

anàlisi d’aquestes, proporciona una eina senzilla, visual i potent.  

➢ Segur: l’emmagatzematge de les credencials de la plataforma es guarda aplicant un hash 

amb un salt aleatori. Per altra banda, les credencials de les plataformes es guarden 

encriptades mitjançant AES-256 mode CBC amb un vector d’inicialització generat de 

manera aleatòria i que només podria conèixer l’administrador. A més, la connexió a 

l’aplicació també es realitza de forma segura (HTTPS). 

 

2.2 Disseny de l’arquitectura 

En aquest projecte s’ha utilitzat la arquitectura client-servidor, que és un model de disseny de 

software en el que les tasques es reparteixen entre els proveïdors dels recursos o serveis, 

anomenats servidors, i els demandants, anomenats clients. 

 

En aquest cas concret, el servidor és l’element actiu i el client passiu6. Això es deu a que el 

servidor realitza totes les accions i emmagatzema les dades per, posteriorment, presentar-les 

als usuaris. Els clients no han de realitzar cap tipus de esforç, únicament obtenen la presentació 

de les dades que el servidor ha processat. 

 

A continuació, s’adjunta l’arquitectura de la solució creada. 
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Il·lustració 3. Arquitectura de la solució 

 

L’usuari pot realitzar una sèrie d’accions que fan que s'articuli tota la infraestructura per a 

obtenir els resultats esperats. 

 

Aquestes accions són: 

- Creació del compte d’usuari d’accés a la plataforma 

- Acceptació de permisos per l’accés al drive personal 

- Registre de les plataformes per descarregar les factures 

- Visualització del consum mensual generat per l’usuari 

 

2.3 Disseny i decisions de disseny 

El disseny escollit s’ha dut a terme per una sèrie de característiques que s’exposen a continuació. 

 

2.3.1 Base de dades 

La base de dades utilitzada concretament és MariaDB, un fork de MySQL de llicència GPL 

(llicència gratuïta). 
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MariaDB és una base de dades relacional que es basa en els valors d'oferir un bon rendiment, 

estabilitat i programari lliure. 

 

S’ha escollit una base de dades relacional perquè totes les taules creades han d’estar 

interrelacionades entre elles per l’identificador de l’usuari. A més, no es requereix una alta 

complexitat i la informació pot estar emmagatzemada en taules. 

 

Els avantatges que presenta una base de dades relacionals7 envers a les bases de dades no 

relacionals i que han estat determinants a l’hora d’escollir-la pel projecte han sigut les següents: 

1. El volum de les dades creix de manera controlada 

2. No hi ha pics d’usuaris més enllà de l’ús previst 

3. Les dades han de ser consistents sense donar possibilitat a l’error. 

 

Els inconvenients8 d’una base de dades relacionals són els següents: 

1. Creix verticalment i no horitzontalment. Això vol dir que pots ampliar CPU / RAM però 

no pots afegir més servidors. 

2. La estructura a utilitzar és variable i no fixe. 

3. Anàlisis de grans quantitats de dades en mode lectura. 

4. Captura i processat d’esdeveniments. 

 

Pels aquests motius, s’ha decidit utilitzar una base de dades relacional degut a que tots els 

inconvenients que afecten a una base de dades relacional no apliquen a l'aplicació a 

desenvolupar. En referència als avantatges, és important la consistència de les dades, ja que la 

pèrdua d’integritat pot afectar al funcionament de l’aplicació. 

 

A més, no hi hauria un gran número de peticions a la base de dades doncs, pel funcionament de 

l’aplicació, requereix d’una petició per usuari i plataforma al mes. 

 

Com a últim punt, s’ha escollit una base de dades per emmagatzemar la informació dels clients 

donat que l’accés a les dades es realitza de manera controlada i aquestes estan accessibles i, a 

la vegada, protegides (encriptades o aplicant un hash). A més, la base de dades té un accés 

limitat únicament per l’aplicació. 
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2.3.2 Apache 

És un servidor web HTTP de codi obert que, addicionalment, és un component popular a l’eina 

XAMPP. El frontal web de l’aplicació s’executarà sobre el servidor Apache. 

 

Apache té una sèrie d’avantatges9 respecte la resta d’adversaris. Els 3 servidors HTTP més 

habituals són els seguents: 

• Apache 

• NGINX 

• IIS 

 

A continuació, es mostrarà una taula comparativa: 

Apache 

Avantatges Inconvenients 

Open source Problemes de rendiment en webs amb molt 

de tràfic 
Confiable i estable 

Actualitzat amb freqüència Moltes opcions de configuració poden 

generar vulnerabilitats de seguretat 
Flexible 

Multiplataforma  

Comunitat gran  

Taula 1. Comparativa Apache 

 

 

NGINX 

Avantatges Inconvenients 

Lleuger. Requereix pocs recursos de 

memòria 

Comunitat petita 

Pot manegar 10.000 connexions simultànies 

amb poca memòria 

Pocs mòduls 

Millor en la gestió del contingut estàtic  

Escalable  

Taula 2. Comparativa NGINX 
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IIS 

Avantatges Inconvenients 

Fàcil d’utilitzar No es robust 

Bona integració amb el monitor de 

rendiment 

Només es pot configurar via interfície gràfica 

 Poca flexibilitat 

 Administració remota casi impossible 

 Només disponible per Windows 

Taula 3. Comparativa IIS 

 

Fent l’estudi del servidor HTTP adient pel projecte, s’ha escollit Apache per la facilitat de 

desplegament i pels beneficis que aporta, sobretot, en termes de seguretat i estabilitat. Un altre 

punt a favor és que es pugui instal·lar a diverses plataformes ja que pel tipus d’aplicació 

desenvolupada, és un requisit que s’executi sobre Windows (veure taula 1, taula 2 i taula 3 per 

a més detall). 

 

2.3.3 XAMPP 

Per la realització del projecte s’ha preparat un entorn de desenvolupament adient a les 

necessitats. XAMPP és un sistema de gestió de bases de dades MySQL, el servidor web Apache i 

els intèrprets per llenguatges, entre d’altres, el PHP, llenguatge emprat en una part del projecte. 

Veient els dos anteriors punts, s’ha determinat que XAMPP és la millor opció, ja que ofereix com 

al servidor HTTP Apache i com a base de dades MySQL (MariaDB), conjuntament amb un estalvi 

important de temps que s’aconsegueix a la preparació de la infraestructura. A més, aquesta eina 

s’executa sobre Windows, per tant, encaixa a la perfecció amb el projecte a realitzar. 

A més, s’ha utilitzat phpmyadmin10, també incorporat a XAMPP i que està escrit amb PHP, com 

a motor gràfic per administrar la base de dades creada per l’aplicació. 
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2.3.4 Web scrapping 

El Web scraping11 és una tècnica utilitzada, mitjançant programes, per extreure informació de 

llocs web o interactuar amb aquestes. Usualment, aquests programes simulen la navegació d'un 

humà a la World Wide Web, ja sigui utilitzant el protocol HTTP manualment, o incrustant un 

navegador en una aplicació. 

 

S’ha utilitzat aquesta tècnica perquè les companyies seleccionades per dur a terme el projecte 

no disposen d’una API i, per tant, no es pot consultar directament al backend mitjançant un codi 

d’accés. Per tant, la manera de poder interactuar amb el frontal web i obtenir la informació 

necessària ha sigut mitjançant el web scrapping. 

 

Aquesta tècnica s’ha realitzat amb el llenguatge Python i el software d'automatització Selenium 

WebDriver detallats a seguidament. 

 

2.3.4.1 Python 

Python és un llenguatge de programació que ofereix moltes possibilitats12 per a l’execució de 

scripts, entre elles, la simplificació, la rapidesa, facilitat d’escriptura de codi asíncron, la 

flexibilitat i portabilitat. 

 

S’ha escollit Python per les avantatges abans mencionades i pel coneixement que tenia sobre 

aquest. A més, ofereix una gran quantitat de mòduls per facilitar el desenvolupament de codi. 

Un altre punt a favor és la integració amb selenium i amb l’API de Google. 

 

2.3.4.2 Selenium 

Selenium WebDriver és un software d’automatització de navegadors amb el qual és possible 

arribar, de manera automàtica, a qualsevol part d’una web i executar les accions que s'han 

programat.  

 

Per realitzar la interacció amb les pàgines de les diferents companyies s’ha utilitzat 

ChromeDriver, el WebDriver de Google Chrome degut a que és considerat un navegador segur i 

ràpid. La avantatge principal d’utilitzar Selenium és que la comunicació va xifrada, ja que l’script 

realitza els passos que faria un usuari amb el navegador de manera automàtica i sense 

possibilitat d’error. 
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S’ha triat Selenium perquè les webs de les companyies no tenen una API amb la que interactuar 

i s’ha hagut de programar diferents scripts per poder descarregar les factures.  

 

2.3.5 PHP 

El llenguatge de programació PHP s’utilitza per guardar a la base de dades el registre de les 

diferents plataformes on, els usuaris, tenen les factures així com permetre accés per pujar les 

factures al drive personal de cada usuari. 

 

S’ha escollit per la quantitat de documentació que hi ha sobre aquest llenguatge i la facilitat 

d’interacció amb bases de dades relacionals com MySQL. A més , estava familiaritzat amb aquest 

llenguatge. 

 

2.3.6 Cloud personal 

 

 GOOGLE DRIVE ONEDRIVE DROPBOX 

ESPAI GRATUÏT 15 GB 5 GB 2 GB 

APP GRATUITA Sí Sí Sí 

PLATAFORMES 

iOS, Android, 

MacOS, Windows, 

Chrome OS 

iOS, Android, 

Mac OS, 

Windows 

iOS, Android, Mac 

OS, Windows 

Taula 4. Comparativa Personal Cloud 

 

S’ha escollit la plataforma Google Drive ja que ofereix més capacitat d’emmagatzematge i, a 

més, Gmail és el compte de correu electrònic més utilitzat13. D’aquesta manera s’arriba a un 

major públic.  

 

La manera d’interactuar amb el Drive és mitjançant la API que ofereix Google. 
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S’ha valorat l'emmagatzemament al cloud perquè és un espai xifrat, personal i replicat a 

diferents sites, és a dir, es fan còpies de seguretat i la probabilitat de perdre les dades és molt 

menor que emmagatzemant-les localment. A més, permet tenir a l’abast les factures de 

diferents plataformes en qualsevol dispositiu que tingui un navegador o l’aplicació instal·lada. 

 

2.3.7 Bootstrap14 

És un conjunt d’eines de codi obert per desenvolupar projectes amb HTML5, CSS i JavaScript, en 

aquest cas, el frontend de la plataforma. 

Bootstrap ofereix una sèrie d’avantatges15 respecte a fer un desenvolupament propi. A 

continuació, s’enumeren algunes d’elles: 

- Conjunt de bones pràctiques 

- Components i serveis web creats per la comunitat, per exemple, JQuery UI 

- Comoditat i rapidesa 

- Hi ha una gran comunitat que utilitza bootstrap 

- Hi ha molts components a utilitzar 

 

També, hi ha desavantatges d’utilitzar bootstrap respecte un desenvolupament propi que són: 

- Corba d’aprenentatge: té una estructura i una nomenclatura pròpia, per tant, cal 

adaptar-se a la forma de treballar del framework 

- Adaptació: realitzar canvis de disseny que no estiguin contemplats amb la forma de 

treballar de bootstrap pot ser una mica enrevessat. 

- Manteniment: canviar de versió és complicat si s’han fet modificacions importants sobre 

el core de Bootstrap 

- No és lleuger 

 

Tot i que el framework presenta una sèrie de desavantatges, en el cas particular d’aquest 

projecte, Bootstrap facilita considerablement el temps invertit en el disseny de la plataforma. A 

més, la corba d’aprenentatge no aplica en aquest cas ja que prèviament l'havia utilitzat.  

 

Per aquests motius s’ha decidit utilitzar bootstrap envers a un altre framework o realitzar un 

desenvolupament propi. 
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2.3.8 Servei Cloud 

Google Cloud Platform (GCP)16 consta d'un conjunt de recursos físics, com ordinadors i unitats 

de disc dur, virtuals, com les màquines virtuals (VM), que es troben en els centres de dades de 

Google de tot el món. Cada centre de dades està ubicat en una regió. Les regions estan 

disponibles a Àsia, Austràlia, Europa, Amèrica de Nord i Amèrica del Sud. Cada regió és un 

conjunt de zones aïllades entre si dins de cada regió. 

 

Segons Gartner17, una empresa consultora i d’investigació que es dedica a realitzar anàlisis i 

investigacions de solucions tecnològiques que estan al mercat, ha realitzat un anàlisis entre 

diferents companyies tecnològiques especialitzades en serveis cloud, ha anomenat com a líders 

a Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure) i Google Cloud Platform (GCP). 

 

En la següent il·lustració, es poden observar les empreses que s’han inclòs en aquest anàlisis, 

que són les principals companyies que ofereixen serveis cloud al món. Aquest Magic quadrant 

dóna informació visual sobre el resultat de l’anàlisi que hi ha darrere. La posició més valorada 

és la casella leaders ja que posiciona les tecnologies utilitzades com a referents a nivell mundial. 

 

Il·lustració 4. Magic Quadrant Gartner. Cloud providers services 
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Veient el Magic quadrant, s’han comparat les tres companyies líders en el sector dels serveis 

clouds. 

 

A continuació, es mostra una comparació18 entre les tres principals companyies que ofereixen 

serveis cloud on desplegar la infraestructura necessària per posar en productiu aquest projecte: 

 

2.3.8.1. Computer Services 

 

Il·lustració 5. Computer Services 

 

2.3.8.2. Storage Services 

 

Il·lustració 6 Storage Services 

 

2.3.8.3. Machine learning 

 

Il·lustració 7. Machine Learning 
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2.3.8.4. Punts forts 

 

Il·lustració 8. Punts forts de la comparativa 

 

2.3.8.5. Debilitats 

 

Il·lustració 9. Debilitats de la comparativa 

 

2.3.8.6. Comparativa preus 

Cada companyia que ofereix serveis al cloud té una política de preus diferents i un programa de 

free tier diferent. A continuació, es detalla l’anàlisis realitzat per a escollir el servei que més 

s'adequa a les condicions del projecte. 

 

2.3.8.6.1. Google Cloud Platform 

El nivell gratuït de Google Cloud consta de dues parts: 

- Una prova gratuïta de 12 mesos amb 300 USD del crèdit que pot gastar-se en qualsevol 

servei de Google Cloud. 

- El programa Always Free, que ofereix accés limitat i gratuït a molts recursos habituals 

de Google Cloud. 

 

 

 



 

 25 

2.3.8.6.2. Amazon Web Services19 

Amazon ofereix 12 mesos d’ús gratuit als seus serveis cloud. Separen els serveis en tres tipus: 

- Proves per, posteriorment, passar a un entorn productiu. 

- Gratis per sempre, ja que hi ha una sèrie de serveis gratuïts permanentment. 

- Gratis 12 mesos, ja que permet validar la funcionalitat durant un període de temps. 

 

Cadascuna d’aquestes opcions ofereix una sèrie de serveis que tenen una limitació per hores o 

d’ús. 

 

2.3.8.6.3. Microsoft Azure20 

Microsoft també ofereix un servei de compte gratuït durant un temps limitat. Les seves 

condicions són les següents: 

- 12 mesos de serveis populars gratuïts 

- 170€ de crèdit per explorar Azure durant 30 dies 

- Més de 25 serveis gratuïts per sempre 

 

2.3.8.7. Conclusió 

Si més no, tots els proveïdors de serveis al cloud, ofereixen productes similars. La decisió sobre 

quin proveïdor a utilitzar s’ha basat en dos aspectes:  

- Google està dissenyat per a negocis que utilitzen el cloud-native. 

- La flexibilitat a l’hora de crear un compte i el crèdit i temps que dóna cada plataforma 

 

El desenvolupament del projecte consta d’una plataforma 100% cloud on l’usuari només 

necessita un navegador per a poder accedir a la seva informació, per tant, Google compleix amb 

aquesta primera premissa. 

 

Per altra banda, el cost ha sigut el factor determinant per a la selecció del proveïdor cloud. Tal i 

com s’ha analitzat a l’apartat 2.3.8.6, Google Cloud Platform oferia més serveis amb un crèdit 

superior a la resta. A banda d’això, és relativament senzill desplegar màquines i bases de dades. 

 

AWS, en canvi, és més complet però té un grau de complexitat superior que, en cas de no tenir 

experiència prèvia, dificulta la posada en marxa de l’arquitectura necessària. 
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Pel que fa a Azure, la limitació de 30 dies ha fet que no sigui possible triar aquest servei tot i que, 

a nivell funcional, encaixava amb el desenvolupament realitzat.  
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3. Implementació 

El desenvolupament del sistema de gestió de factures es divideix en dos parts principalment, el 

frontend, part on interacciona l’usuari tant per visualitzar les dades com per enregistrar i 

gestionar les plataformes donades d’alta i, per altra banda, el backend, automatització de tot el 

workflow per a aconseguir l’objectiu principal del projecte: emmagatzemar les factures al drive 

personal i proporcionar un anàlisis del consum que ha tingut l’usuari. 

 

Les tecnologies emprades per fer el desenvolupament del frontend han estat Bootstrap, ja que 

permet desenvolupar amb HTML5, CSS i JavaScript tal i com s’ha definit a l’apartat 2.3.7. 

 

El Backend és la part on s’executen totes les tasques que són transparents en vistes a l’usuari. 

Tot el desenvolupament del backend s’ha realitzat amb Python i PHP i aquests interaccionen 

amb una base de dades MariaDB com s’ha justificat en els apartats 2.3.4.1, 2.3.5 i 2.3.1 

respectivament. 

 

3.1 Diagrama de seqüència  

En el diagrama de seqüència següent, es detalla tot el procés que es fa internament i el que 

l’usuari rep al frontal web de tots els processos que s’estan executant per darrere. 
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Il·lustració 10.  Diagrama de seqüència de l’aplicació 

 

A continuació, es detallen els mòduls implementats a l’aplicació. 

 

3.2 Interfície gràfica 

El disseny gràfic és l’atractiu que aporta l’aplicació a nivell visual. Aporta una millor experiència 

d’usuari a l’hora de moure’s per la pàgina web.  

El disseny s’ha realitzat amb els següents arxius que s’enumeren a continuació. 

Pel que fa als arxius css: 

- Main.css 

- font-awesome.min.css 

 

Pel que fa a arxius JavaScript: 

- jquery-3.2.1.min.js 
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- popper.min.js 

- bootstrap.min.js 

- main.js 

- pace.min.js 

 

Aquests són els arxius comuns pel correcte funcionament de l’aplicació, tant a nivell de disseny 

com a nivell de funcionalitat i interacció de l’usuari. 

 

Al triar bootstrap, la pròpia llibreria utilitza els fitxers anomenats anteriorment. Per tant, facilita 

el desenvolupament del la part gràfica de l’aplicació. 

 

Addicionalment, cal esmentar que a tota la plataforma s’està utilitzant HTTPS per a garantitzar 

a l’usuari que la connexió a l’aplicació es realitza de forma segura. 

 

3.3 Registre d’usuaris 

Per dur a terme el registre d’usuaris de l’aplicació s’ha emprat els següents arxius llistats a 

continuació: 

- Register.php 

- Config.php 

 

El primer fitxer, register.php permet a l’aplicació recollir la informació introduïda per l’usuari, 

fer les comprovacions per identificar si aquest usuari ja està registrat a l’aplicació, validar que la 

confirmació de la contrasenya és igual a la contrasenya i que la longitud mínima de la 

contrasenya sigui de 6 caràcters. 

 

Pel que fa a l’arxiu config.php, és l’arxiu que permet la connexió amb la base de dades. En aquest 

fitxer està configurat el nom, contrasenya, IP i base de dades. Aquest fitxer està present en totes 

les pantalles on hi ha una interacció amb la base de dades, tant a nivell de consulta com a nivell 

d’emmagatzematge de dades. 

 

Posteriorment, l’usuari podrà fer login a l’aplicació mitjançant el fitxer login.php, que comprova 

si l’usuari i la contrasenya estan a la base de dades. Més endavant s’explicarà l’encriptació 

emprada a la base de dades per emmagatzemar les contrasenyes. 
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3.4 Permisos 

Un dels apartats que ofereix la plataforma és la possibilitat de pujar, automàticament, les 

factures corresponents a les plataformes que l’usuari ha enregistrat al Drive personal del client. 

Per realitzar aquesta funcionalitat s’ha utilitzat la API que ofereix Google. 

 

Per a dur a terme el procés d’obtenció d’accés cal que l’usuari permeti l’accés al seu compte de 

Drive. Per dur a terme això són necessaris els següents fitxers a banda de la configuració que 

s’explicarà més endavant. 

- oauth2callback.php 

- drive.php 

- vendor/autoload.php 

- credentials.json 

 

A continuació, s’explica el procés per tal d’obtenir acceptació de l’usuari: 

 

1) Habilitar l’API del Drive. Per tal d’habilitar-la, cal indicar quin servei s’està utilitzant. En 

aquest cas, és un servidor web i així es seleccionarà. També requereix, la introducció de la 

URI, que és la ruta on es troba els fitxers anomenats anteriorment. Un cop creat, es 

descarregarà l’arxiu credentials.json que conté tota la informació de l’aplicació que accedirà 

al drive de l’usuari:  

- client id 

- project id 

- auth uri 

- token uri 

- url del certificat 

- client secret 

- redirects uri 

 

En definitiva, crea una aplicació que s’instal·la al drive de l’usuari i que permet l’accés al seu 

compte un cop l’usuari hagi acceptat que permet l’accés. 
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A continuació, es mostra una captura de la pantalla de creació del client OAuth, que crea 

l’aplicació i la posterior creació del fitxer credentials.json que haurà de residir a la ruta on es 

troben els arxius que es detallaran a l’apartat 3 per poder llegir les dades necessàries. 

 

Il·lustració 11. Creació de l’aplicació pel Drive 

 

Il·lustració 12.  Fitxer d’informació de l’aplicació pel Drive 

 

2) El següent pas és la instal·lació de composer, la llibreria pel client de Google. S’instal·la de la 

següent manera: 

- Descarregar de: https://getcomposer.org/ 

- Executar: composer require google/apiclient:^2.0 

- Validar que s’ha creat la carpeta vendor amb el fitxer autoload.php 
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És necessari realitzar aquesta instal·lació per a poder utilitzar la API de Google. 

 

3) Un cop realitzats els dos passos anteriors, es pot programar el codi que permetrà l’accés al 

drive de l’usuari. En aquest cas, el codi que s’executa està als fitxers mencionats 

anteriorment: drive.php i oauth2callback.php. 

 

En aquests 2 fitxers cal determinar el scope o els permisos que requerirà l’aplicació i que 

l’usuari ha d’acceptar per permetre a l’aplicació interactuar amb el seu Drive. A banda dels 

permisos, el codi llegirà l’arxiu credentials.json que conté tota la informació que registrarà 

al drive de l’usuari per a poder interaccionar via API amb el cloud personal de l’usuari. Al 

fitxer oauth2callback.php s’ha definit l’acessType com a “offline” de tal manera que l’usuari 

no ha d’estar present per poder interactuar amb el seu drive un cop accepti els permisos de 

l’aplicació. 

 

Cal destacar un punt a nivell de seguretat: els permisos que es demana a l’usuari només 

permet la creació de carpetes i la pujada i baixada de fitxers que només aquesta aplicació a 

creat o pujat. Per tant, l’aplicació no pot accedir a la resta de contingut que té l’usuari al 

drive. 

 

Com a últim punt, al fitxer drive.php, a banda de fer la crida al fitxer oauth2callback.php, 

guarda a la base de dades el refresh token únicament. Això s’ha implementat així ja que cada 

access token, token que permet l’accés al drive de l’usuari, té una validesa de 3600 segons, 

és a dir, una hora. Per tant, no tindria sentit guardar un access token que no podríem utilitzar 

quan s’executés el procés batch que descarrega les factures per, posteriorment, 

emmagatzemar-les al drive. 

 

Al guardar el refresh token, permetrà generar un nou access token vàlid per interaccionar 

amb el Drive del client i emmagatzemar-li les factures. 
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3.5 Emmagatzematge de contrasenyes 

A la plataforma hi ha 2 tipus d’emmagatzematge de contrasenyes. El primer, és el que s’ha 

comentat a l’apartat 3.3, registre d’usuaris. L’altre tipus de contrasenyes emmagatzemades són 

les que corresponen a les plataformes de les companyies contractades per l’usuari i de les quals 

vol obtenir les factures. 

 

Malgrat puguin semblar operacions similars, no ho són. A continuació es detallen els dos tipus 

de xifratge. 

 

En primer cas, l’emmagatzematge de la contrasenya durant el registre, es guarda a la base de 

dades en forma de hash i amb salt.  

 

Per entendre el funcionament de la funció que realitza el hash de la contrasenya, a continuació, 

s’adjunta una captura clarificadora del codi per tal de demostrar la seva eficàcia: 

 

Il·lustració 13. Comprovació hash 

 

A la il·lustració anterior es busca demostrar com la mateixa contrasenya “asdasd” es converteix 

amb un hash diferent cada vegada.  

 

Com es pot comprovar, tot i que els passwords son iguals, a la base de dades es guardaria amb 

un hash diferent de tal manera que, encara que un atacant aconseguís robar les credencials 

d’accés a la plataforma, no podria aconseguir un patró per esbrinar si hi ha 2 contrasenyes iguals. 
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A més, totes les contrasenyes comencen per $2y$10$. Això és degut a que la contrasenya està 

codificada amb PASSWORD_DEFAULT que utilitza l’algoritme bcrypt on s’obté una contrasenya 

de 60 caràcters de longitud els quals, els seus primers caràcters són els anomenats anteriorment. 

La recomanació oficial és no limitar el tamany de la contrasenya a 60 caràcters sinó a 255, ja que 

amb les futures versions de password_hash() s’aniràn utilitzant codificacions més segures amb 

un major nombre de caràcters. 

 

Aquesta contrasenya s’ha guardat amb un hash degut a que ningú, ni tan sols l’administrador, 

ha de conèixer la contrasenya d’accés a la plataforma de l’usuari. Per tant, i seguint la premissa 

de les funcions hash, l’algoritme matemàtic transforma qualsevol bloc arbitrari de dades en una 

nova sèrie de caràcters amb una longitud fixe. A més, cal destacar que les funcions hash són 

unidireccionals, és a dir, és possible fer la transformació però no té inversa sempre que s’utilitzi 

un algoritme segur i que encara no s’hagi trencat. 

 

Per altra banda, existeixen les contrasenyes d’accés a les plataformes. En aquest cas no s’aplica 

una funció hash en aquestes ja que, per poder accedir a les plataformes, es necessita la 

contrasenya en clar. La manera de guardar a la base de dades aquestes contrasenyes és 

mitjançant l’encriptació AES-256-CBC. És una encriptació de nivell militar. 

 

En aquest cas concret, el xifratge es realitza amb un script en Python on existeix una clau 

securitzada que es guarda al sistema, de 32 bytes i un vector d’inicialització aleatori amb una 

longitud fixe de 16 bytes. D’aquesta manera, coneixent el valor de la clau i del vector 

d’inicialització, es pot desencriptar la contrasenya i obtenir-la en text pla per accedir a la 

plataforma corresponent. 

 

3.6 Descàrrega de factures 

Per tal de poder descarregar les factures electròniques és necessari accedir a les plataformes on 

estan allotjades amb les diferents credencials dels usuaris. 

 

Per a aconseguir la factura s’han desenvolupat uns codis que, primerament, ataquen a la base 

de dades per aconseguir les credencials dels usuaris i desxifren la contrasenya per tal d’accedir 

a la plataforma. 
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Seguidament, mitjançant web scrapping i identificant on està l’última factura de l’usuari, s’ha 

descarregat en una ubicació específica del servidor que correspon a l’id de l’usuari. Les rutes 

senceres per les diferents plataformes són:  

- C:\Facturas_APP\{id}\Naturgy 

- C:\Facturas_APP\{id}\Endesa 

- C:\Facturas_APP\{id}\Agbar 

 

Els scripts necessaris per a realitzar web scrapping són els següents: 

- accesoAgbar.py 

- accesoNaturgy.py 

- accesoEndesa.py 

- config.py 

 

Els tres primers fitxers realitzen de cadascuna de les plataformes que s’han implementat en el 

projecte dut a terme. És un disseny únic per a cada plataforma en el que s’ha utilitzat Selenium 

juntament amb el ChromeDriver, que permet simular la interacció que faria un usuari però de 

forma automàtica. És necessari tenir instal·lat el navegador Chrome ja que és el navegador amb 

el que interactua. 

 

Els scripts que realitzen el web scrapping tenen activat el mode –headless de selenium que 

permet l’execució en un segon pla de manera que no és visible per ningú les accions que s’estan 

realitzant. 

 

El fitxer config.py conté exactament la mateixa informació que el fitxer config.php anomenat a 

l’apartat 3.3 És necessari per establir la connexió segura amb la base de dades i obtenir les 

credencials dels usuaris. 

 

3.7 Pujada de factures 

El següent pas a realitzar un cop estan les factures emmagatzemades al servidor és la pujada de 

factures a les respectives unitats personals dels usuaris així com la creació de l’estructura de 

carpetes per tenir ben organitzades les factures. 
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Tot aquest procés el realitza un únic fitxer anomenat uploadDrive.py que conté un conjunt de 

funcions amb les tasques que ha de realitzar fins a aconseguir que la factura estigui 

emmagatzemada al Drive a la carpeta corresponent. 

 

Per dur a terme les accions detallades a continuació, s’han utilitzat un sèrie de llibreries a Python 

que es mencionen seguidament: 

- mysql.connector 

- requests 

- json 

- MediaFileUpload 

- Build 

- AccessTokenCredentials 

- Listdir 

- isfile, join 

- httplib2 

 

Inicialment, es necessita, novament, accés a la base de dades per obtenir el refresh token i l’id 

de l’usuari. 

 

En primer lloc, per a poder pujar la factura emmagatzemada al servidor al Drive de l’usuari, és 

necessari generar un access token. 

 

Per a aconseguir això, s’ha desenvolupat una funció que, mitjançant el refresh token i les 

credencials de l’aplicació que té accés al Drive de l’usuari, API de Google Drive, et retorni l’access 

token necessari per poder interaccionar amb el Drive. 

 

Posteriorment, es crea, si no existeix ja, tota la estructura de carpetes dins del drive. Com a 

carpeta principal es crea una anomenada Facturas. Dins d’aquesta, es creen tres carpetes 

addicionals anomenades: Naturgy, Endesa i Aigües de Barcelona. 

 

Seguidament, l’id de l’usuari, obtingut amb la consulta a la base de dades que retorna tots els 

usuaris que s’han registrat a una determinada plataforma juntament amb el refresh token, és 

necessari per conèixer la ubicació de la factura corresponent a l’usuari en qüestió.  
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Un cop l’aplicació coneix la ruta on estan emmagatzemades les factures, llegeix els arxius i els 

puja a les carpetes corresponents. 

 

Finalment, esborra la carpeta local del servidor corresponent a l’identificador de l’usuari. 

 

3.8 Visualització 

En el procés de web scrapping, a banda de descarregar la factura, script rastreja la web de la 

companyia en qüestió i agafa l’import de la factura de l’últim mes. Un cop obtingut, el guarda a 

la base de dades per tal de poder mostrar-lo quan l’usuari accedeixi a l’aplicació web. 

 

L’obtenció d’aquesta informació es realitza als 3 scripts que interaccionen amb el frontal web 

de les tres companyies, igual que l’emmagatzematge de la informació a la base de dades. 

 

Un cop emmagatzemats els imports, el fitxer index.php, que correspon a l’apartat de dashboard 

a l’aplicació web, consulta la base de dades l’import corresponent als mesos on l’import estigui 

afegit i els mostra en el gràfic lineal. 

  

Com s’ha exposat a l’apartat 2, tota la part de visualització es realitza amb HTML5, CSS i 

JavaScript i la part d’interacció amb la base de dades amb PHP en aquest apartat. 

 

El gràfic és lineal i mitjançant la llibreria de bootstrap s’ha afegit a la pàgina web. D’aquesta 

manera, un usuari pot veure en un mateix gràfic el consum mensual per cadascuna de les 

plataformes registrades. 

 

3.9 Base de dades 

Com s’ha pogut comprovar en els apartats anteriors, la base de dades és el punt que articula 

tota la resta i que conté tota la informació essencial pel correcte funcionament de l’aplicació. 

S’han creat diverses taules amb foreign keys de manera que, mitjançant l’identificador de 

l’usuari, les taules es relacionen les unes amb les altres. 

 

La base de dades anomenada “facturas”, conté 5 taules necessàries pel correcte funcionament. 

Aquestes taules són les següents: 
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1. Facturas: conté l’identificador únic per a cada usuari, les credencials per accedir a la 

plataforma i el refresh token per generar l’acces token i poder pujar les factures al seu 

Drive. 

2. Agbar: conté identificador de l’usuari i credencials de la plataforma Aigües de Barcelona. 

3. Endesa: conté identificador de l’usuari i credencials de la plataforma Endesa. 

4. Naturgy conté identificador de l’usuari i credencials de la plataforma Naturgy. 

5. Graph: conté identificador de l’usuari, el mes de la factura, l’import que es mostra al 

gràfic de l’inici i la plataforma al que pertany aquest import. 

 

A nivell de seguretat, la base de dades compta amb una contrasenya per interactuar amb 

aquesta. Als arxius de connexió amb la base de dades es guarda la IP, l’usuari, contrasenya i base 

de dades ja sigui, o bé, per guardar dades, o bé, consultar o eliminar-les. 

 

A continuació, es mostra un gràfic de les relacions que tenen les diferents taules de la base de 

dades:  

 

Il·lustració 14. Relacions a la Base de dades 
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4. Joc de proves 
 
Primerament, la Il·lustració 15 mostra un diagrama clarificador del flux que realitza l’usuari per 

l’aplicació i les accions que pot realitzar: 

 

Il·lustració 15. Diagrama de flux 

 

 

A continuació, es detalla què és tot el que pot fer i com s’ha aconseguit. 
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4.1  Registre a la plataforma 

Primerament, en el frontend, l’usuari haurà d’accedir a la web i s’haurà d’enregistrar. Aquestes 

credencials únicament serviran per accedir a la plataforma on tindrà la seva informació. Es 

demana un correu electrònic i una contrasenya amb la seva confirmació.  

 

Il·lustració 16. Registre a la plataforma 

 

4.2  Login 

L’usuari pot accedir mitjançant el frontal de login a la plataforma. Durant la petició d’accés, 

l’usuari prèviament s’ha hagut de registrar, tal i com s’explica a l’apartat anterior, i el programa 

verifica que la contrasenya introduïda sigui la correcte. En cas negatiu, denega l’accés. 
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Il·lustració 17. Login a la plataforma 

 

A continuació, es mostra l’error de denegació d’accés: 

 

Il·lustració 18. Denegació d’accés a la plataforma 
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A banda de permetre o denegar l’accés, es genera la sessió que permet a l’usuari navegar per 

l’aplicació sense haver d’estar introduint la contrasenya contínuament.  

Aquesta sessió emmagatzema l’id de l’usuari, el mail (username) i una variable booleana que 

només està en true quan l’usuari està loguejat. 

 

A continuació, s’adjunta la captura 2 on es mostra el codi que determina si un usuari té accés a 

l'aplicació o no: 

 

Il·lustració 19. Sessió de l’usuari a la plataforma 

 

4.3  Dashboard 

Un cop dins de la plataforma, l’usuari veu un menú lateral amb dos apartats: l’apartat de 

Dashboard i l’apartat de Register Platform.  

 

Al primer apartat, l’usuari pot visualitzar el seu consum en una gràfica. Aquí es pot veure el preu 

a pagar per mes o cada dos mesos segons el tipus de contracte que tingui l’usuari i per 

companyia. 

 

La gràfica es mostra en funció de les dades extreta de les plataformes i guardades prèviament a 

la base de dades. La gràfica recull els valors de la base de dades i se les mostra a l’usuari. En 

funció de l’identificador de l’usuari es mostraran les dades corresponents a les seves factures 

per tal que sigui coneixedor del seu consum mensual d’una manera visual sense haver d’accedir 

a la factura. 

 

El gràfic s’ha desenvolupat concretament amb canvas i aquest invoca a chart.js21 que és una 

llibreria JavaScript open-source que permet mostrar les dades visualment i admet 8 tipus de 

gràfics: lineal, barra, àrea, pastís, bombolla, radar, polar i dispersió. En aquest cas, s’ha triat un 

gràfic lineal. 
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Il·lustració 20. Gràfic de consum 

 

4.4  Registre de les diferents companyies 

El procés de registre a les plataformes és molt simple a nivell d’usuari. Aquest, pot registrar-se 

a 3 plataformes en l’actualitat: Naturgy, Aigües de Barcelona i Endesa. A més, pot escollir, en 

funció de la companyia que té contractada i li envia les factures electròniques, en quines 

plataformes es vol donar d’alta sense ser obligatori estar en les tres. Addicionalment, l’usuari sí 

que haurà de permetre que l’aplicació tingui accés al seu Google Drive per a poder pujar les 

Factures. 

 

Il·lustració 21. Registre a les plataformes de tercers 

 

A continuació, es mostren les captures del registre de les tres plataformes seleccionades per 

aquest projecte. Només és necessari introduir l’usuari i la contrasenya d’accés a la plataforma 

de tercers i clicar a Subscribe. D’aquesta manera el sistema és capaç de descarregar les factures 

dels usuaris en qüestió. 
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4.4.1 Naturgy  

 

Il·lustració 22. Registre a Naturgy 

 

4.4.2 Endesa 

 

Il·lustració 23. Registre a Endesa 

 

4.4.3 Aigües de Barcelona 

 

Il·lustració 24. Registre a Aigües de Barcelona 

 

4.5  Petició d’accés al Drive 

En aquest apartat, tal i com es mostra a les següents captures, l’usuari no ha d’introduir la 

contrasenya al sistema creat, sinó que ha de permetre l’accés d’una aplicació que s’ha creat per 

dur a terme el servei de pujar les factures al Drive. 
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Primerament, l’usuari ha de clicar a Gmail, ja que per accedir al Drive cal fer login amb el compte 

de correu de Google.  

 

Com es pot veure a la següent il·lustració, el link de Gmail et redirecciona a la web de Google, 

per tant, tota la seguretat recau en aquest. 

 

 

 

Il·lustració 25. Introducció de credencials 

 

 

Un cop s’han introduït les credencials del correu en el qual es vol emmagatzemar les factures, 

l’usuari ha d’acceptar els permisos d’interacció amb el seu Drive.  

 

A la següent il·lustració, apareix la finestra d’acceptació de permisos per a l’aplicació Quickstart: 
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Il·lustració 26. Acceptació de permisos 

 

Un cop s’han acceptat els permisos, apareix un missatge de que l’aplicació s’ha registrat 

correctament. 

 

Il·lustració 27. Registre satisfactori 
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Si l’usuari accedeix al seu Drive, a l’apartat de configuració > administrar aplicacions pot veure 

la següent aplicació instal·lada: 

 

Il·lustració 28. Aplicació Quickstart al Drive 

 

Si l’usuari volgués denegar l’accés a l’aplicació que permet pujar les factures al Drive, només 

hauria de donar a l’apartat Opciones i desconnectar l’aplicació. D’aquesta manera, sense un nou 

registre, l’aplicació no podria interactuar amb aquest Drive. 

 

Il·lustració 29. Desconnexió de l’aplicació Quickstart 
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4.6  Logout 

Finalment, l’usuari pot fer logout per sortir de l’aplicació i torna a la pantalla de login. 

 

Il·lustració 30. Logout de la plataforma 

 

 

4.7  Estructura de carpetes al Drive 

Un cop s’executa el procés batch que hi ha al servidor, el sistema crea l’estructura de carpetes 

i emmagatzema les factures de cadascun dels usuaris al seu Drive personal.  

  

Il·lustració 31. Generació de carpetes i emmagatzematge de factures 

 

Finalitzat això, elimina les factures del servidor.  
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5. Conclusions 
 
En aquest treball s’ha desenvolupat una plataforma al cloud que permet a l’usuari gestionar les 

seves factures de formar segura i còmoda. El sistema accedeix a les plataformes dels proveïdors, 

descarrega les factures de l’usuari i les emmagatzema al seu cloud personal. A més, l’usuari pot 

visualitzar una gràfica on apareixen els imports de les factures per cada plataforma. 

 

Per dur a terme el desenvolupament del projecte s’han analitzat les solucions més adients en 

funció del mercat i els problemes que han anat sorgint durant el projecte. Aquests han implicat 

una sèrie de canvis respecte la idea inicial.  

- Les empreses que emeten factures no tenen API, per tant, s’ha hagut de realitzar 

web scrapping amb els inconvenients que això comporta. Mitjançant aquesta 

tècnica, un canvi a la web significa que s’ha de refer el codi per a aconseguir 

descarregar la factura. De fet, a dues setmanes de l’entrega del projecte, la web de 

Naturgy va canviar i, actualment, s’ha d’accedir mitjançant la web de la 

comercialitzadora, per tant, s’ha refet tot el codi de descarrega de la factura de 

Naturgy. 

- Respecte els clouds personals, l’API de OneDrive era molt més complicada de 

gestionar, ja que requeria afegir scopes genèrics que podien ser empleats per molts 

altres serveis. En canvi, l’API de Drive, afegint el scope Drive.files, ja demanava 

directament a l’usuari els permisos necessaris per a dur a terme les tasques adients 

únicament al Drive. A més, cal tenir en compte que hi ha un volum més gran 

d’usuaris que utilitza el servei de Google com a missatgeria electrònica, per tant, es 

va triar Drive.  

- El desenvolupament de l’acceptació de permisos de l’usuari pel seu Drive personal 

va suposar una gran inversió de temps, ja que la documentació oficial ofereix un 

exemple per fer l’execució en local. Per tant, es va haver de fer un desenvolupament 

propi per tal d’aconseguir que l’usuari acceptés la validació publicant-la des d’un 

servidor web, no des de la màquina local i que es guardés el codi més important, el 

refresh token, a la base de dades. 
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-  Un altre desenvolupament que també va suposar una gran inversió d’hores va ser 

el codi per pujar les factures a Drive, per aconseguir l’accés a aquest mitjançant el 

refresh token. La creació de carpetes del Drive i la pujada de factures requereix un 

conjunt de llibreries i moltes hores de desenvolupament i proves. El codi consta de 

diverses funcions encadenades fins a obtenir la factura emmagatzemada al Drive de 

l’usuari.  

 

Personalment, aquest projecte m’ha aportat coneixement en el món del desenvolupament amb 

integracions entre diferents serveis i barrejant diferents tecnologies per aconseguir una finalitat 

concreta: una plataforma consolidada, segura i fàcil d’utilitzar. 

 

Mai havia realitzat web scrapping ni havia desenvolupat un codi que tingués integració amb la 

API de Google i, des del meu punt de vista, ofereix un potencial immens per dur a terme 

projectes en que ho calgui. 

 

Addicionalment, al veure la proposta del TFM vaig adonar-me que un dels problemes amb les 

factures electròniques era la seva gestió. És a dir: descarregar, guardar i ordenar les factures. 

Cada plataforma ho fa de forma diferent i obliga a cada usuari a registrar-se i descarregar les 

factures. Llavors vaig proposar com a TFM una eina que pogués fer aquesta gestió de forma fàcil, 

segura i transparent per l’usuari acceptant-se com una proposta interessant. 

 

A partir d’aquest punt es van fixar els objectius i requisits. A continuació es va fer el disseny, 

implementació i avaluació. Ha estat un procés prou enriquidor i creatiu. 

 

5.1 Treball futur 

Per posar en producció aquest projecte i tenir un producte definitiu és necessari realitzar una 

sèrie de desenvolupaments. 

 

A nivell de seguretat d’emmagatzematge és necessari comptar amb dispositiu Hardware 

Security Module (HSM), per tal d’encriptar les contrasenyes que s’emmagatzemen a la base de 

dades i que, posteriorment, s’han de desxifrar. Això és necessari per a accedir a les plataformes 

de tercers, ja que no disposen d’una API que, mitjançant un access token, el sistema pogués 

accedir a les factures sense conèixer la contrasenya dels usuaris. El fet que no existeixin les API’s 
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en aquestes plataformes depèn en la seva totalitat de les plataformes com Naturgy, Endesa i 

Aigües de Barcelona. 

 

A nivell de seguretat perimetral, s’hauria de comptar amb un Firewall i un Web Application 

Firewall (WAF). El Firewall aporta bloquejos d’entrada i de sortida de la xarxa del servidor cap a 

internet, és a dir, es podria capar tot accés i/o sortida de la xarxa que no fossin actualitzacions 

que necessitaria el sistema i l’accés a les plataformes per descarregar les factures. El WAF, per 

altra banda, aporta la capa de seguretat per aplicacions web, ja que supervisa, filtra o bloqueja 

el tràfic HTTP, evitant així atacs de l’estil SQL injection i Cross-site scripting (XSS).  

 

Addicionalment, s’han de realitzar proves de càrrega per poder suportar un augment d’usuaris 

a la plataforma. En funció dels usuaris seria necessari incorporar un balancejador per poder 

repartir la càrrega entre diferents servidors.  

 

Perquè aquesta plataforma sigui atractiva i útil en vistes als usuaris és necessari integrar més 

plataformes i no només les tres que hi han a la actualitat. A més, tant el frontal de les gràfiques 

com el frontal de registre de plataformes s’hauria de canviar. 

En el frontal de les gràfiques s’hauria de crear un submenú que mostrés únicament la gràfica de 

la plataforma seleccionada. 

 

Respecte del frontal de registre de plataformes, una de les opcions que es poden utilitzar és 

crear una taula on aparegués a la primera columna la plataforma i s’introduís directament a les 

següents columnes les credencials de la plataforma escollida. 

 

 
Il·lustració 31. Futura Taula 

 
 
Finalment, és necessari passar una auditoria de seguretat per identificar les vulnerabilitats 

trobades i corregir-les abans de passar la plataforma a producció. Aquest és un exercici que s’ha 

de realitzar periòdicament. 
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Tenint en compte la feina restant pel pas d’aquest projecte a producció, amb un equip tècnic 

inicial de tres persones, un desenvolupador, un enginyer de sistemes i un enginyer de seguretat 

i comunicacions, en 4-6 mesos es podria treure al mercat. A banda de la part tècnica, caldria 

tenir present la part financera i la persona encarregada de la part de marketing i comunicació. 

 

Una possible via per accelerar la posada en producció d’aquest projecte és mitjançant un 

programa de startups. 
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6. Glossari 
 
API – Application Programming Interface: és un conjunt de subrutines, funcions i procediments 

que ofereix certa biblioteca per ser utilitzat per un altre programari com una capa d'abstracció. 

 

AWS – Amazon Web Services: és una col·lecció de serveis de computació en el núvol públic que 

en conjunt formen una plataforma de computació en el núvol, ofertes a través d'Internet per 

Amazon.com. 

 

CSS – Cascading Style Sheets: és un llenguatge que descriu la presentació dels documents 

estructurats en fulls d'estil per a diferents mètodes d'interpretació. 

 

Framework: és una estructura conceptual i tecnològica de suport definit, normalment amb 

artefactes o mòduls de programari concrets, que pot servir de base per a l'organització i 

desenvolupament de software. 

 

GCP – Google Cloud Patform: és un espai virtual a través del qual es pot realitzar una sèrie de 

tasques que abans requerien de maquinari o programari i que ara utilitzen el núvol de Google 

com a única forma d'accés, emmagatzematge i gestió de dades. 

 

HSM – Hardware Security Module: és un dispositiu criptogràfic basat en maquinari que genera, 

emmagatzema i protegeix claus criptogràfiques i sol aportar acceleració maquinari per a 

operacions criptogràfiques. 

 

HTML – Hypertext Transfer Protocol: protocol d’informació que permet la transferència 

d’informació a la World Wide Web. 

 

Open source: és un model de desenvolupament de programari basat en la col·laboració oberta.  

 

PHP – Hypertext Preprocessor: llenguatge de programació a la banda del servidor que permet 

preprocessar el text pla.  

 

WAF – Web Application Firewall: és un tipus de tallafocs que supervisa, filtra o bloqueja el tràfic 

HTTP cap a i des d'una aplicació web. 



 

 54 

7. Bibliografia 
 

[1] Unitat de Digitalització, 2013, https://www.bnc.cat/Professionals/Digitalitzacio, 03 d’abril de 

2020 

[2] Andrés Navarrete, 2013,  

https://www.gestiopolis.com/automatizacion-de-procesos-en-la-empresa/, 05 d’abril de 2020 

[3] Agencia tributaria,  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesional

es/Empresas/IVA/Obligaciones_de_facturacion/Obligacion_de_facturar.shtml, 05 d’abril de 

2020  

[4] Agencia tributaria,  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frec

uentes/Facturacion_Electronica/_Cuales_son_las_ventajas_de_la_facturacion_electronica_.sh

tml, 07 d’abril de 2020 

[5]https://www.b2brouter.net/es/blog/ahorro-que-supone-facturaci%C3%B3n-

electr%C3%B3nica, 05 d’abril de 2020 

[6]https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-

servidor#Comparaci%C3%B3n_con_la_arquitectura_Cliente-Cola-Cliente, 14 de maig de 2020 

[7]https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no-

relacionales, 03 de maig de 2020 

[8]https://pandorafms.com/blog/es/nosql-vs-sql-diferencias-y-cuando-elegir-cada-una, 03 de 

maig de 2020 

[9]https://www.mejorwebhosting.es/hosting-web/servidores-web-mas-utilizados/, 04 de maig 

de 2020 

[10]https://www.phpmyadmin.net/, 04 de maig de 2020 

[11] https://es.wikipedia.org/wiki/Web_scraping, 16 de maig de 2020 

[12]https://entrenamiento-python-

basico.readthedocs.io/es/latest/leccion1/ventajas_desventajas.html, 04 de maig de 2020 

[13]https://nube.meriti.com/blog/gmail-primero-entre-los-webmails, 05 de maig de 2020 

[14]https://getbootstrap.com/, 07 de maig de 2020 

[15] José I Acedo: Web: ¿Qué es el Framework Bootstrap? Ventajas y Desventajas. Madrid, 2015, 

http://programacion.jias.es/2015/05/web-%C2%BFque-es-el-framework-bootstrap-ventajas-

desventajas/ 

[16] https://cloud.google.com/docs/overview?hl=es-419 

https://www.bnc.cat/Professionals/Digitalitzacio
https://www.gestiopolis.com/automatizacion-de-procesos-en-la-empresa/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_de_facturacion/Obligacion_de_facturar.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_de_facturacion/Obligacion_de_facturar.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/_Cuales_son_las_ventajas_de_la_facturacion_electronica_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/_Cuales_son_las_ventajas_de_la_facturacion_electronica_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/_Cuales_son_las_ventajas_de_la_facturacion_electronica_.shtml
https://www.b2brouter.net/es/blog/ahorro-que-supone-facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica
https://www.b2brouter.net/es/blog/ahorro-que-supone-facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor#Comparaci%C3%B3n_con_la_arquitectura_Cliente-Cola-Cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor#Comparaci%C3%B3n_con_la_arquitectura_Cliente-Cola-Cliente
https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no-relacionales
https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no-relacionales
https://pandorafms.com/blog/es/nosql-vs-sql-diferencias-y-cuando-elegir-cada-una/
https://www.mejorwebhosting.es/hosting-web/servidores-web-mas-utilizados/
https://www.phpmyadmin.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://entrenamiento-python-basico.readthedocs.io/es/latest/leccion1/ventajas_desventajas.html
https://entrenamiento-python-basico.readthedocs.io/es/latest/leccion1/ventajas_desventajas.html
https://nube.meriti.com/blog/gmail-primero-entre-los-webmails
https://getbootstrap.com/
http://programacion.jias.es/2015/05/web-%C2%BFque-es-el-framework-bootstrap-ventajas-desventajas/
http://programacion.jias.es/2015/05/web-%C2%BFque-es-el-framework-bootstrap-ventajas-desventajas/
https://cloud.google.com/docs/overview?hl=es-419


 

 55 

[17] https://www.gartner.com/en, 16 de maig de 2020 

[18] https://mildaintrainings.com/blogs/aws-vs-azure-vs-google-cloud-comparison/, 16 de maig 

de 2020 

[19] https://aws.amazon.com/es/free/, 16 de maig de 2020 

[20] https://azure.microsoft.com/es-es/free/, 16 de maig de 2020  

[21] https://www.chartjs.org/, 11 de maig de 2020 

 

 

 
 
 
 

https://www.gartner.com/en
https://mildaintrainings.com/blogs/aws-vs-azure-vs-google-cloud-comparison/
https://aws.amazon.com/es/free/
https://azure.microsoft.com/es-es/free/
https://www.chartjs.org/

