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Abstract 
L’actual projecte consisteix en el desenvolupament de l’aplicació AutoRentApp, una 

app per a dispositius mòbils que permeti la gestió de les reserves d’un negoci de 

lloguer de cotxes. Aquesta app es planteja com una eina de demostració que es fara 

servir com a plantilla per a generar apps personalitzades per a petites empreses del 

sector, a canvi d’una quota mensual. 

Per tal de desenvolupar l’app en un temps raonable i mantenir els costos baixos, es 

faran servir entorns de treball d’última generació que agilitzin el treball, com son 

Django, Backbone i Bootstrap. Es farà servir la plataforma Phonegap per a exportar 

l’app de forma simultània a totes les botigues d’aplicacions. 

A la part del servidor, des de Django es crearà una API per a accedir a la base de 

dades i gestionar els usuaris i les reserves. A la part del telèfon es crearà una app 

basada en un HTML que s’adaptarà a diferents mides i resolucions de pantalla, per tal 

que es visualitzi correctament a tot tipus de dispositius. 

Paraules clau: 

App, aplicació, lloguer, Django, Backbone, Bootstrap, Phonegap 
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Notacions i convencions 
S’han seguit les següents convencions en la redacció d’aquest document: 

Títol 1: Cambria 14pt 

Títol 1.1: Cambria 13pt 

Apartat: Cambria 11pt 

Text normal: Arial 11pt 

Codi font: Courier New 11pt   
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1 Introducció 
El següent document és la memòria del Treball Final de Grau realitzada per David 

Beltrà Tejero, estudiant del Grau en Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya. 

El Treball Final de Grau s’emmarca dins de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions 

interactives i porta per títol “Disseny d’una aplicació mòbil per reservar cotxes d’una 

empresa de lloguer”. 

La idea inicial d’aquest projecte és la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils 

per a poder reservar un cotxe de lloguer d’una empresa determinada des de qualsevol 

lloc. Aquesta app formarà part d’un projecte més gran que quedarà com a una futura 

ampliació del projecte actual, on es crearia un portal web on petites empreses de 

lloguer de cotxes poguessin gestionar el seu negoci a través d’un mànager on-line 

personalitzable, que juntament amb l’app i una web de reserves, donarien un servei de 

gestió integrat a canvi d’una quota mensual. 

1.1 Motivació personal 
La motivació per a fer aquest projecte és crear una eina que es pugui integrar dins dels 

projectes de l’empresa on estic treballant, especialitzada en la creació de gestors web i 

software a mida. 

Un cop finalitzat aquest projecte, serà senzill aprofitar els mòduls de codi creats per 

adaptar-los a fer múltiples apps que es comuniquin amb els gestors webs dels que 

disposem, i oferir-los als clients que contractin els nostres serveis de desenvolupament 

de software. 

1.2 Situació actual 
En la actualitat podem trobar múltiples apps de lloguer de cotxes tant al market 

d’Android com a l’App Store de apple. La majoria d’aquestes son cercadors i 

comparadors de preus, que busquen la millor oferta de lloguer per a unes dates 

determinades, podent personalitzar els filtres i les opcions de cerca. També podem 

trobar apps pròpies de grans empreses de lloguer, com poden ser Hertz, Avis o 

Europcar. 

L’objectiu d’AutoRentApp és donar la possibilitat a empreses petites de lloguer de 

disposar de la seva pròpia app en aquestes plataformes i arribar a un mercat més 

ampli, a l’hora que es faciliten les tasques de lloguer de cotxes als clients esporàdics o 

habituals, podent realitzar una reserva de forma ràpida i còmoda en tan sols uns pocs 

tocs de dit. 
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2 Definició formal i descripció 
Aquest treball consistirà en el disseny i implementació d’Autorentapp, una app 

multiplataforma que permeti el lloguer de vehicles als usuaris de smartphones des del 

seu propi dispositiu. 

Aquesta app formarà part d’un projecte més gran, que consistiria en un gestor web de 

lloguer de cotxes, on empreses de lloguer podrien gestionar el seu negoci online a 

canvi d’una quota, i on se’ls oferiria la opció de rebre reserves via app com a part dels 

serveis integrats. 

L’app constarà d’una pantalla de login, una zona de perfil on es desaran les dades de 

l’usuari, un històric de les reserves realitzades, un llistat de les reserves pendents, un 

històric del saldo utilitzat, un calendari on poder fer les reserves, i una zona on es 

podrà afegir saldo al compte. 

2.1 Arquitectura 
L’arquitectura en la que es basarà l’app consisteix bàsicament en la comunicació 

client-servidor a través d’una API, es pot veure de forma resumida en el següent 

esquema: 
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Il·lustració 1 - Arquitectura de l'app 

 

A la banda del servidor es farà servir Django1, un framework de Python2, per a crear 

els models dels objectes que formaran part de la base de dades de l’APP. Django 

genera automàticament les taules necessàries en forma de base de dades 

PostreSQL3. 

També genera un administrador gràfic, que permet introduir elements nous a través 

d’un entorn web. 
                                                
1 https://www.djangoproject.com/ 
2 https://www.python.org/ 
3 http://www.postgresql.org.es/ 
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A la banda del client es maquetarà una web en HTML54. Per l’aspecte gràfic i el 

comportament responsive es farà servir Bootstrap5, una llibreria de classes de CSS36 

que facilita molt les tasques mes genèriques. 

El comportament de l’APP es definirà mitjançant javascript7. Es farà servir la llibreria 

jQuery8 per a manipular els elements del DOM9 i la llibreria Backbone10 per a poder 

modelar el comportament en forma d’objectes. 

Aquesta APP rebrà les dades en format Json11 a través d’una API12 pròpia generada 

amb REST Framework13 de Django. 

Finalment es compilarà l’app amb phonegap14 per a generar una aplicació per a iOS i 

una altra per a Android. 

2.2 Exemple d’ús 
Un cop l’usuari hagi fet login i l’app tingui enregistrades les seves dades,  aquest podrà 

afegir saldo al seu compte per tal de poder llogar vehicles si  no en te. Tot seguit des 

de l’apartat de reserves podrà veure un calendari on es mostraran els vehicles 

disponibles i el seu preu per cada tram horari, i fer una selecció del vehicle que vol i les 

hores o dies que el necessita. 

Formalitzada la reserva, el client només haurà de passar per l’oficina de lloguer a 

recollir el cotxe el dia que el tingui reservat. 

  

                                                
4 http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 
5 http://getbootstrap.com/ 
6 http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 
8 https://jquery.com/ 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model 
10 http://backbonejs.org/ 
11 http://json.org/json-es.html 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 
13 http://www.django-rest-framework.org/ 
14 http://phonegap.com/ 
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3 Objectius 
L’objectiu general del projecte és crear l’app Autorentapp, i així poder oferir aquest 

servei a les empreses de lloguer. 

3.1 Objectius de l’aplicació 
La finalitat de l’aplicació Autorentapp respon a aconseguir els següents objectius: 

• Crear una base de dades on es desin tant les dades dels usuaris com la 

disponibilitat i preus dels vehicles de lloguer. 

• Oferir una eina per a poder consultar aquesta base de dades i poder fer 

reserves de forma intuïtiva i senzilla. 

• Posar aquesta eina a disposició d’empreses de lloguer, oferint-los la possibilitat 

d’obtenir una app personalitzada a canvi d’una quota mensual. 

3.2 Objectius del Treball del Final de Grau 
Vista la complexitat del projecte i de que es disposa d’un temps limitat, s’ha acotat 

l’abast del treball de final de grau a l’app per a dispositius mòbils, on es centraran totes 

les tasques de disseny i programació, deixant en un segon pla el gestor web de la 

base de dades. 

Per això s’han definit tot un seguit d’objectius a assolir en aquests aspectes: 

• Disseny centrat en l’usuari de la funcionalitat i estructura de l’aplicació. 

• Creació de l’estil gràfic i la icona de l’app. 

• Maquetació responsive de l’app en versió web 

• Creació d’una API que comuniqui l’app amb la base de dades. 

• Compilació de la web a una app multiplataforma mitjançant phonegap. 
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4 Metodologia 
Es seguirà una metodologia adaptada a les necessitats del projecte per tal 

d’estructurar, planificar i controlar e procés de desenvolupament de l’aplicació. 

S’ha optat per a planificar la evolució del projecte seguint el model de cascada15, en el 

que aquest es divideix en un seguit de fases seqüencials, amb certa superposició i 

dependència entre elles. 

Les fases principals en el desenvolupament d’una aplicació d’aquestes 

característiques solen tenir la estructura següent: 

 

Il·lustració 2 - Model de cascada 

 

Aquestes fases s’integraran amb les entregues planificades per al projecte, 

distribuïdes en el temps segons la següent taula 

Tasca Data 

PAC1: Introducció 10/03/2015 

PAC2: Planificació 08/04/2015 

PAC3: Implementació 10/05/2015 

Entrega final 16/06/2015 
Taula 1 Entregues 

Per tal de controlar la evolució de cada tasca es farà servir un diagrama de gantt, i per 

tal de controlar la evolució de la documentació s’utilitzarà un registre de canvis basat 

en git anomenat bitbucket16. 

                                                
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model 
16 https://bitbucket.org/ 
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4.1 Fases i tasques 
Com que aquest projecte té un gran gruix de feina en la fase d’implementació, s’han 

traslladat certes tasques d’aquesta fase a les entregues de la PAC1 i la PAC2. 

 

PAC1: Introducció 

• Introducció 

• Definició 

• Objectius 

• Metodologia 

• Planificació 

 

PAC2: Planificació 

• Correcció de punts de l’entrega anterior 

• Pressupost 

• Anàlisi de mercat 

• Estudi de viabilitat 

• Disseny de la navegació 

• Disseny de wireframes 

• Wireframes d’alta definició 

 

PAC3: Implementació 

• Disseny de la base de dades 

• Creació de la base de dades PostreSQL 

• Creació de l’API amb django REST. 

• Comuniacació amb la base de dades 

• Maquetació de la versió web de l’app (HTML5+Stylus) 

• Funcionalitats Backbone de la web 

• Compilació de la web amb phonegap. 
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Entrega final 

• Correcció de punts de l’entrega anterior. 

• Línies de futur 

• Conclusions 

• Correcció i maquetació de la memòria 

• Realització de la presentació. 
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5 Panificació 
Tot seguit es mostren en detall les tasques i sub-tasques en que es dividirà el projecte, 

així com les seves dades d’entrega. 

Nom Inici Fi 

1 Introducció 2/03/15 10/03/15 

Entrega PAC1  10/03/15 

2 Planificació 11/03/15 24/03/15 

2.1 Pressupost 11/03/15 16/03/15 

2.2 Anàlisi de mercat 17/03/15 19/03/15 

2.3 Estudi de viabilitat 20/03/15 24/03/15 

3 Implementacio 25/03/15 22/05/15 

3.1 Disseny frontend 25/03/15 7/04/15 

3.1.1 Disseny de navegació 25/03/15 27/04/15 

3.1.2 Disseny de wireframes 30/03/15 2/04/15 

3.1.3 Wireframes alta definició 3/04/15 7/04/15 

Entrega PAC2  08/04/15 

3.2 Backend 8/04/15 22/05/15 

3.2.1 Disseny  de base de dades 8/04/15 10/04/15 

3.2.2 Creació de base de dades 13/04/15 16/04/15 

3.3.3 Creació API 17/04/15 24/04/15 

3.3.4 Comunicació base de dades 27/05/15 4/05/15 

3.3.5 Maquetació HTML 5/05/15 8/05/15 

Entrega PAC3  10/05/15 

3.3.6 Funcionalitats backbone 11/05/15 15/05/15 

3.3.7 Compilació phonegap 18/05/15 22/05/15 

4 Finalització 25/05/15 15/06/15 

4.1 Linies de futur 25/05/15 27/05/15 

4.2 Conclusions 28/05/15 1/06/15 

4.3 Maquetació 2/06/15 5/06/15 

4.4 Realització presentació 8/06/15 15/06/15 

Entrega final  16/0615 
Taula 2 tasques 

 
 



 

 

5.1 Diagrama de Gantt 

 

Il·lustració 3 diagrama de Gantt 

 



 

 

6 Procés de treball 
S’ha seguit un procés de treball lineal, complint els objectius i les fases descrites a la 

planificació del treball i desant totes les modificacions al repositori git Bitbucket. 

6.1 Procés de maquetació 
Cal destacar el flux de treball que s’ha fet servir a la fase de maquetació HTML, ja que 

s’ha utilitzat un preprocessador de CSS per tal de generar els estils anomenat Stylus, 

que permet una sintaxi mes ràpida i senzilla que el CSS Standard. 

S’ha instal·lat Grunt.js dins de la carpeta del projecte i s’ha implementat una tasca que 

detecta canvis als fitxers *.styl de la carpeta de treball i en trobar-los genera el css 

corresponent i refresca el navegador a través de la extensió de Chrome LiveReload17. 

També s’ha fet servir l’aplicació Snarl per tal de mostrar els possibles missatges d’error 

de la consola en forma de notificacions d’escriptori i poder deixar la consola treballant 

en segon pla. 

 

  

                                                
17 https://chrome.google.com/webstore/detail/livereload/jnihajbhpnppcggbcgedagnkighmdlei 
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7. Plataforma de desenvolupament 
En aquest apartat es detallen totes les eines que s’han fet servir per tal de 

desenvolupar l’app AutoRentApp. 

7.1 Programari 
En quant al disseny de l’app s’ha fet servir l’eina de wireframes online moqups18 per 

als prototips de baixa definció, i Adobe Illustrator CS619 per als gràfics vectorials del 

logo i les icones, i els prototips d’alta definició. 

Per tal de millorar el flux de treball i optimitzar el temps també es faran servir tot un 

seguit d’eines i recursos: 

Bitbucket20 

Es tracta d’un gestor de control de canvis a través de la tecnologia Git21. Permet anar 

sincronitzant la feina feta amb un servidor, on es registren els canvis que s’han fet en 

cada arxiu, permetent sempre tornar enrere a qualsevol punt del procés de treball. 

Sublime Text22 + Emmet23 

Es un editor de text que permet treballar amb múltiples fitxers a la vegada, disposa 

d’un codi de colors per a millorar la llegibilitat, i té un plugin anomenat Emmet que 

facilita la escriptura auto completant el codi que s’utilitza més sovint. 

Stylus24 

Es tracta d’un preprocessador de CSS que permet escriure codi de manera més 

senzilla i fluïda. Permet organitzar el codi en diferents arxius de forma senzilla, fer 

servir variables i compilar-ho tot en un fitxer CSS únic i minimitzat. 

Grunt25 

És un javascript que permet automatitzar tasques, es farà servir per a compilar de 

forma automàtica els arxius stylus cada cop que es detecti un canvi. també es crearà 

una tasca per arrencar el servidor local de proves. 

                                                
18 https://moqups.com/ 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator 
20 https://bitbucket.org/ 
21 http://git-scm.com/ 
22 http://www.sublimetext.com/ 
23 http://emmet.io/ 
24 http://learnboost.github.io/stylus/ 
25 http://gruntjs.com/ 
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Heroku26 

És el servidor on s’emmagatzemaran les dades. Permet a publicació dels projectes 

mitjançant git, i per tant facilitarà molt la tasca de publicació, ja que s’assimilarà molt a 

la sincronització amb Bitbucket, que també està basat en git. 

Curl27 

És una eina de línia de comandes que permet fer peticions en format URL. Servirà per 

a comprovar el comportament de l’API des de la línia de comandes abans de tenir 

implementades les consultes asíncrones en ajax des de Backbone. 

7.2 Maquinari 
El desenvolupament s’ha fet íntegrament en un ordinador portàtil lenovo amb un 

processador i7 i 6GB de RAM, amb el sistema operatiu Windows8. 

Per tal d’optimitzar el treball i no haver d’estar contínuament canviant de finestres s’ha 

fet servir un monitor extern com a extensió de la pantalla de l’ordinador portàtil. 

 

  

                                                
26 https://www.heroku.com/ 
27 http://curl.haxx.se/ 
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8 APIs utilitzades 
L’app per a mòbil consumirà les dades de la base de dades a través d’una API pròpia 

creada amb la plataforma Django REST Framework, que permet la creació d’APIs de 

forma ràpida i senzilla. 

Primer cal instal·lar Django REST a l’entorn virtual 

> pip install djangorestframework 

Amb això el gestor de paquets pip instal·larà el mòdul l’entorn virtual, i es podrà 

importar i fer servir des de l’App. 

Per a fer servir l’API haurem de crear per a cada app un serialitzador, un viewset i un 

enrutador. 

El serialitzador serveix per definir quins camps es mostraran a l’API. Tot seguit es 

mostra l’exemple de disponibilidad, creat a l’arxiu serializers.py 

Un cop importat el model i el serialitzador, es crea una classe 

DisponibilidadesSerializer on s’associa un model amb els camps a mostrar a l’API. 

from .models import Disponibilidad 
from rest_framework import serializers 
 
class DisponibilidadesSerializer(serializers.ModelSerializer): 
    class Meta: 
        model = Disponibilidad 
        fields = ('horario', 'vehiculo','numdia','precio_dia') 
 

El Viewset relaciona la classe serialitzadora amb una consulta a la base de dades 

(queryset). En aquest cas tots els objectes del model Disponibilidad: 

from django.shortcuts import render 
from django.http import HttpResponseRedirect, HttpResponse 
 
from .models import Disponibilidad 
from rest_framework import viewsets 
from .serializers import DisponibilidadesSerializer 
 
class DisponibilidadesViewSet(viewsets.ModelViewSet): 
 queryset = Disponibilidad.objects.all() 
 serializer_class = DisponibilidadesSerializer 
 
Finalment l’enrutador crea les rutes necessàries per a poder fer consultes a l’API 

mitjançant les url, i les registra en una variable que es pot incloure en els patrons d’urls 

de l’app. 
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En aquest cas per a fer les consultes més còmodes, s’han importat tots els viewsets 

dins del fitxer urls.py de l’app base, que a la seva vegada s’importa des del fitxer d’urls 

genèric. 

from django.conf.urls import patterns, include, url 
from rest_framework import routers 
from apps.alquileres.views import AlquileresViewSet 
# ... resta de viewsets ... 
from apps.vehiculos.views import VehiculosViewSet 
 
 
router = routers.DefaultRouter() 
router.register(r'alquileres', AlquileresViewSet) 
router.register(r'disponibilidades', DisponibilidadesViewSet) 
router.register(r'horarios', HorariosViewSet) 
router.register(r'lugares', LugaresViewSet) 
router.register(r'usuarios', UsuariosViewSet) 
router.register(r'vehiculos', VehiculosViewSet) 
 
 
urlpatterns = patterns('', 
 
   url(r'^', include(router.urls)), 
 
) 
 

D’aquesta manera es pot accedir a les dades de disponibilidad des de l’adreça 

http://localhost:8000/api/disponibilidades 

A part RestFramework permet crear urls per a consultes personalitzades, com la que 

s’ha fet servir per a llistar el saldo d’un usuari en concret. Per això cal importar un 

decorador del tipus @detail_route, que permet captar la id de l’url de l’api on ens 

trobem, fer una colsulta i passar-la a un serialitzador. 

# Vista necessaria per a l'API 
from rest_framework import viewsets 
from .serializers import UsuariosSerializer 
from apps.saldo.serializers import SaldoSerializer 
from rest_framework.decorators import detail_route 
from rest_framework.response import Response 
 
class UsuariosViewSet(viewsets.ModelViewSet): 
 queryset = Usuario.objects.all() 
 serializer_class = UsuariosSerializer 
 
 @detail_route() 
 def saldo(self, request, pk=None): 
  saldos = Saldo.objects.filter(usuario__pk = pk) 
  serializer = SaldoSerializer(saldos, many=True) 
  return Response(serializer.data) 
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En aquest cas es guarden a la variable saldos tots els objectes de saldo on la id de 

l’usuari coincideix amb la id de l’usuari del ViewSet, i es retorna tot pel serialitzador de 

Saldo, de manera que podem consultar el saldo de l’usuari 2 a la url 

http://localhost:8000/api/usuarios/2/saldo/ 

  



 

Pàgina 26 de 63 
 

9 Model E/R 
Es tracta d’un model senzill que relaciona les dades de l’usuari i del cotxe en una taula 

lloguer. Aquesta taula a la seva vegada, emmagatzema totes les dades de forma 

redundant, de manera que si l’usuari canvia les seves dades o les condicions del 

lloguer s’alteren, el sistema sempre podrà saber quines eren les dades en el moment 

de la reserva. S’ha de tenir en compte que quan hi ha una transacció econòmica cal 

conservar aquestes dades durant 5 anys. 

També s’han creat les taules disponibilidad i horario. La taula disponibilidad especifica, 

per cada dia de la setmana, quins cotxes hi ha disponibles a quin preu i durant quin 

horari. La taula horario permet definir durant quines hores es podran llogar els cotxes, 

és a dir, es podrà establir l’horari d’apertura de la oficina de lloguer. 

 

Il·lustració 4 Esqema de la base de dades 
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9.1 Creació de la base de dades 
Django disposa d’un sistema de classes que crea de forma automàtica les taules de la 

base de dades a partir dels atributs de cada objecte, d’aquesta manera només ha 

calgut traslladar el model E/R als models de Django. 

Tot  seguit es mostra el codi de l’arxiu models.py, de l’app disponibilidad a mode 

d’exemple. 

Primer s’importen els models de les altres apps que es faran servir: 

from django.db import models 
from apps.vehiculos.models import Vehiculo 
from apps.horarios.models import Horario 
 

Tot seguit es declara la clase Disponibilidad amb els seus atributs, horario, vehiculo, 

precio_dia i numdia: 

class Disponibilidad(models.Model): 
 
 horario = models.ForeignKey(Horario,null=True, blank=True) 
 vehiculo = models.ForeignKey(Vehiculo,null=True, 
blank=True) 
 precio_dia = models.DecimalField(max_digits=7, 
decimal_places=2, default=0) 
 numdia_choices = ( 
  (0,'ninguno'), 
  (1,'lunes'), 
  (2,'martes'), 
  (3,'miercoles'), 
  (4,'jueves'), 
  (5,'viernes'), 
  (6,'sabado'), 
  (7,'domingo'), 
 ) 
 numdia = models.IntegerField(max_length=1, 
choices=numdia_choices, default=0) 
 

Per a cada atribut s’especifica el tipus, ja sigui un enter, un decimal caràcter o bé una 

clau forana, un uns paràmetres. En aquest cas es fa servir un enter amb un número 

limitat d’opcions, declarat com a una array de tuples, ja que els dies de la setmana han 

d’estar limitats a 7. 

Finalment només cal especificar un valor de retorn, en aquest cas el dia. 

 def __unicode__(self): 
  return str(self.numdia) 
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Un cop creats tots els models corresponents a cada entitat del projecte, des de la 

terminal es creen les taules. 

> python manage.py makemigrations 
> python manage.py migrate 
> python manage.py createsuperuser 
 

Per a poder visualitzar les taules des de l’administrador per defecte de django cal 

registrar els models a l’arxiu admin.py 

from django.contrib import admin 
 
from apps.disponibilidad.models import Disponibilidad 
 
class DisponibilidadAdmin(admin.ModelAdmin): 
 list_display = ('horario', 'vehiculo', 'numdia', 
'precio_dia') 
 
admin.site.register(Disponibilidad, DisponibilidadAdmin) 
 

Finalment només caldria executar un servidor local per a poder accedir a la base de 

dades mitjançant l’admin a http://localhost:8000/admin i identificar-se amb les dades 

introduïdes en crear el superuser al pas anterior. 

> python manage.py runserver 
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Il·lustració 5 Administrador de Django 
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10 Disseny de wireframes 
S’han realitzat uns prototips de baixa definició on s’ha establert la estructura de la 

informació de cadascuna de les pantalles de l’aplicació, això com un sistema de 

navegació amb un menú inferior, present a la majoria d’apps al mercat i que serà 

fàcilment reconeixible per a tots els usuaris. 

 

Il·lustració 6 wireframes de baixa definició 1 

 

Il·lustració 7 wireframes de baixa definició 2 
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Il·lustració 8 wireframe de baixa definició 
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11 Wireframes d’alta definició 
Tot seguit es presenten els prototips d’alta definició amb el format i els estils de 

cadascuna de les pantalles de l’aplicació, fets a partir de la estructura establerta en el 

disseny de wireframes. 

S’ha creat un logo que servirà com a logo de l’app, i s’han traçat unes icones lineals 

senzilles d’acord amb l’estil minimalista dels gràfics de l’aplicació. 

 

 
Il·lustració 9 login 

 
Il·lustració 10 registre d'usuari 
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Il·lustració 11 nova reserva 

 
Il·lustració 12 reserva amb desplegable 

 

 
Il·lustració 13 historial 

 
Il·lustració 14 properes reserves 
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Il·lustració 15 historial de saldo 

 
Il·lustració 16 perfil d'usuari 

 

 
Il·lustració 17 sobre nosaltres 

 
Il·lustració 18 icona d'AutoRentApp 

 

  



 

Pàgina 35 de 63 
 

12 Perfils d’usuari 
AutoRentApp va dirigida a propietaris de petits negocis de lloguer de vehicles, que a la 

seva vegada faran arribar una versió personalitzada de l’app al llogater final. Per tant 

es tracta d’una app genèrica dirigida a tot tipus de públic, que es personalitzarà segons 

les necessitats especifiques i els usuaris objectius de cada negoci. És per això que la 

versió base te un aspecte i funcionalitats totalment standards i neutres. 

Alguns possibles clients podrien ser: 

Lloguer de vehicles turístics: Un negoci que disposi de vehicles per a turisme en grans 

ciutats i que en permeti el lloguer per hores als turistes. 

Lloguer de vehicles de luxe: Negoci amb una flota de vehicles de luxe amb conductor, 

que ofereix serveis de lloguer per hores per a bodes i altres esdeveniments. 

Lloguer de furgonetes de transport: Negoci amb una flota de furgonetes de diferents 

capacitats, que es lloguen per a fer mudances i transports. 
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13 Usabilitat UX 
En tractar-se d’una app amb un nombre bastant reduït de pàgines, s’ha plantejat una 

navegació directa entre totes les pàgines, de manera que des del menú principal es 

pot accedir directament a totes les altres seccions sense haver de passar per cap 

homepage ni cap menú. Aquest arbre de navegació amb tan sols un nivell de 

profunditat facilitarà molt l’accés a totes les operacions possibles, fent que no calgui 

cap tipus d’experiència per a adaptar-se a l’ús del sistema. 

També s’ha cregut important poder fer les reserves des d’una sola pàgina i fent ús dels 

menús, facilitant el procés de lloguer al no contemplar-se la existència de oficines i 

diferents punts de recollida. 

 

 

Il·lustració 19 arbre de navegació 
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14 Seguretat 
Per temes de seguretat, els accessos entre URLs de diferents dominis estan restringits 

a la majoria de navegadors. Per això cal fer servir una tecnologia anomenada CORS, 

que permet enviar uns encapçalaments que permeten aquest tipus de comunicació. 

Django disposa d’un mòdul per a gestionar aquest tipus de capçalera. 

Aquest mòdul es pot instal·lar mitjançant el gestor de paquets PIP.  

> pip install django-cors-hedaers 

Cal incloure la nova app al fitxer Settings.py, i afegir les classes a la variable de 

sistema CORS_ALLOW_HEADERS 

VENDOR_APPS = ( 
    'storages', 
    'corsheaders', 
    'rest_framework', 
    'django_s3_collectstatic', 
) 
... 

CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL = True 
CORS_ORIGIN_WHITELIST = ( 
        'google.com', 
        'hostname.example.com' 
    ) 
 
CORS_ALLOW_HEADERS = ( 
    'x-requested-with', 
    'content-type', 
    'accept', 
    'origin', 
    'authorization', 
    'x-csrftoken', 
    'username', 
    'password', 
    'client_secret', 
    'client_id', 
    'grant_type', 
) 
 
CORS_ALLOW_CREDENTIALS = True 
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15 Tests 
Després de realitzar proves amb les primeres versions navegables de l’app s’han 

determinat certs aspectes a millorar: 

• Diferenciar més clarament els camps a omplir del perfil d’usuari (els que 

mostren un placeholder) dels que ja contenen dades. 

• Fer que en tocar les icones auxiliars dels camps de reserva aquests s’activin 

com si s’hagués tocat el propi camp. 

S’han implementat les següents solucions: 

• Crear una funció javascript que canvia el color dels camps del perfil d’usuari a 

mida que s’omplen aquests. 

• Crear una funció que situa el focus de l’aplicació als camps associats en tocar 

les icones auxiliars. 
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16 Versions de l’aplicació/servei 
A la següent taula es detallen les versions, destacant els canvis principals respecte la 

versió anterior: 

Versió Canvis principals 

0.9.1 Navegació entre les pantalles, sense funcionalitat 

0.9.2 Comunicació ajax, funcionalitat del dropdown de selecció de vehicles 

0.9.3 Vista perfil, editar i actualitzar 

1.0.1 Desar nova reserva vehicles 

1.0.1 Cerca de disponibilitat al servidor. 

1.0.2 Desar dades de login al model d’usuari 

1.0.3 Comprovació de les dades del lloguer 

1.1.0 Guardar reserva funcional 

1.1.1 Càlcul de les tarifes 

1.1.2 Funcionalitats historial i reserves 

1.1.3 Gestio de saldo 

2.0.0 Versio amb totes les funcionalitats 

2.0.1 Notificacions 

2.0.2 Solucio de bugs 
Taula 3 versions de l'aplicació 
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17 Requisits d’instal·lació/implantació/ús 
La part de l’API estarà instal·lada a una instància del servidor Heroku, que té suport 

per a django i postgreSQL, pel que no caldrà cap acció per part de l’usuari. 

El disseny responsive s’adapta a tot tipus de mida de pantalla. S’ha establert com a 

versió mínima d’Android la 4.4.x (KitKat) i com a versió m’inima d’iOS 5, ja que les 

versions d’aquests sistemes operatius i posteriors disposen del suport HTML i CSS 

necessari per mostrar correctament tots els elements de l’app. 
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18 Instruccions d’instal·lació/implantació 

18.1 Instal·lació del servidor 
Cal tenir instal·lat git per a poder instal·lar el codi del servidor, així com heroku 

toolbelt28, una interfície de línia de comandes que permet interactuar amb l’allotjament 

web. Un cop estigui instal·lada cal identificar-se mitjançant la comanda: 

> heroku login 

Seguidament cal pujar el repositori al compte remot mitjançant 

> git push heroku master 

18.2 Instal·lació de l’app 
Es pot instal·lar la versió android de l’app mitjançant una app lectora de codis QR i 

escanejant la següent imatge: 

 

 

 

També es pot accedir a la url https://build.phonegap.com/apps/1452477/share i 

descarregar el fitxer .apk i instal·lar-lo mitjançant l’instal·lador de paquets d’android. 

En tractar-se d’una app descarregada des de phonegap build, caldrà especificar a la 

configuració del dispositiu que accepti la instal·lació de fitxers descarregats des de 

donts desconegudes. Si aquesta opció no es troba activada, un missatge d’alerta ens 

conduirà a l’apartat corresponent dels ajustos de seguretat del dispositiu. 

                                                
28 https://toolbelt.heroku.com/ 

https://build.phonegap.com/apps/1452477/share
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Il·lustració 20 Ajustos de seguretat d'android 
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19 Instruccions d’ús 
Per tal d’afegir nous continguts a l’app només cal accedir a l’API via web 
(http://autorentapp.herokuapp.com/api/) accedir a l’apartat de l’API que volem 
modificar i fer un POST mitjançant el formulari generat per Django-REST 

 

Il·lustració 21 afegir un vehicle a traves de l'API 

Com que encara no s’ha implementat un mànager per tal d’introduir certes dades molt 

repetitives i poc entenedores com serien les de la taula disponibilidades es recomana 

l’ús del gestor de bases de dades postrgres pgAdminIII. Aquest programa permet 

importar i exportar les dades en format .csv, editable des de Microsoft Excel o 

OpenOffice, programes on sí que es pot copiar i enganxar, per tal de poder operar 

amb múltiples registres a la vegada. 

Cal afegir el servidor al sistema mitjançant el menú File>Add Server, i omplir les dades 

de connexió que poden trobar-se al fitxer production.py, dintre de la carpeta Settings 

dels arxius del programa: 

http://autorentapp.herokuapp.com/api/


 

Pàgina 44 de 63 
 

 

Il·lustració 22 Configuració de pgAdmin III 

Un cop establerta la connexió a la base de dades només cal buscar la taula dins de 

Schemas>Public>Tables, i accedir al menú Import fent click dret sobre el nom de la 

taula. 

 

Il·lustració 23 importació de dades 
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En aquesta pantalla s’ha de seleccionar el nom de l’arxiu .csv, el nom de les fileres 

que es volen importar i el símbol delimitador que s’ha fet servir per separar cada camp. 

D’aquesta manera es poden importar gran quantitat de dades de forma simultània, 

sense haver de fer servir el formulari de l’API. 

PgAdmin III tamb´s disposa d’una eina per a mostrar els registres d’una taula i editar-

los o eliminar-los. Aquesta funció també és molt útil per eliminar múltiples registres a la 

vegada. 

 

Il·lustració 24 edició de registres 
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20 Projecció a futur 
Queden per desenvolupar funcionalitats que van mes enllà de l’abast del projecte, pro 
que serien necessàries per a la comercialització d’una app amb funcionalitats 
completes i amb garanties. 

La tasca més gran a realitzar seria la creació d’un manager que permeti gestionar la 
flota de vehicles, els lloguers i la disponibilitat d’aquests a les agencies de lloguer de 
cotxes. Fent servir l’entorn django instal·lat al servidor, caldria crear vistes per a poder 
accedir de forma més visual i còmoda a la base de dades, així com una explotació de 
dades eficient que permeti establir un bon model de negoci. 

En quant a l’app, queden pendents de desenvolupar la integració amb twitter i 
facebook i la validació d’usuaris amb oauth. 

També s’hauria de crear un compte de negoci de paypal per a poder desenvolupar la 
plataforma de pagament, així com adquirir una llicència de desenvolupament d’iOS per 
tal de poder publicar l’app a Apple Store. 
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21 Pressupost 
A continuació es presenta el pressupost d’acord amb els costos dels recursos humans 

i el cost del maquinari, programari i altres materials 

Concepte Sou brut anual Descripció 

Cap de projecte 30000€ Durant  tots els 4 mesos 

Programador 22000€ 08/04 - 22/05 

Maquetador 18000€ 05/05 - 08/05 

Dissenyador 21000€ 25/03 -07/04 
Taula 4: recursos humans 

Es pot calcular el total dels sous durant el transcurs del projecte havent de percebre 

cadascun dels membres implicats les següents quantitats: 

• Cap de projecte: 10000€ 

• Programador 2750€ 

• Maquetador 200€ 

• Dissenyador 816,6€  

Concepte Cost Descripció 

Servidor Incial 0€  

Domini 0€/mes  

Llicència Android 0€  

Llicència Apple 99€/Any29  
Taula 5: recursos materials 

El cost de la llicència d’Apple s’ha d’assumir per tal de poder desenvolupar el projecte, 

en canvi la resta es poden reduir a zero amb un allotjament inicial a la plataforma 

heroku, que disposa d’un allotjament i una base de dades bàsics, així com subdominis 

propis per a cada app que s’hi allotgi. 

A mida que el nombre d’usuaris de cada app creixi es pot escalar el servidor, això 

suposaria un cost, pro quedaria fora del pressupost inicial del projecte. 

Sumant els costos dels recursos humans i la llicència d’apple tenim un pressupost total 

estimat de 13.865,67€  

                                                
29 https://developer.apple.com/programs/ios/ 
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22 Anàlisi de mercat 
El públic d’aquesta aplicació son petits empresaris que disposin d’un negoci de lloguer 

de cotxes i vulguin tenir presència a les xarxes per tal de poder competir amb altres 

grans marques. 

El fet de tenir una app personalitzada pròpia per al seu negoci els donarà una imatge 

de serietat i professionalitat molt valuosa de cara a obtenir nous clients. 

Encara que es tracti d’un mercat relativament reduït, el fet de ser una app que es pot 

distribuir online i en qualsevol idioma obre els clients a un potencial mundial, pel que 

no hauria de ser difícil trobar petits inversors amb interès per adquirir AutoRentApp 

amb una estratègia de màrqueting adequada. 

Tot i no tenir una competència directa en quan a apps customitzables per a petits 

inversors, hi ha tot un seguit d’aplicacions al mercat propietat de grans empreses de 

lloguer de cotxes que cal tenir en compte, de cara a detectar bones pràctiques per tal 

de desenvolupar amb bon criteri l’app AutoRentApp: 

Avis Es tracta d’una app senzilla en quant a pantalles, pro amb una 

navegació bastant confosa, que obliga a estar navegant constantment 

endavant i endarrere, ja que el menú per a canviar de secció es troba 

solament a la secció d’inici. Els gràfics semblen bastant antics, amb traços gruixuts 

que no son gaire estètcs a les pantalles retina de nova generació. 

 

Hertz Disposa d’una app amb una estètica molt ciudada, gràfics detallats 

i un menú lateral accessible des de qualsevol pàgina de l’app, facilitant la 

navegació entre les diferents seccions disponibles. 

 

Europcar La pàgina inicial de l’app és la de reserva de vehicles, hi ha un 

menú lateral accessible des de qualsevol pantalla de l’app que permet 

navegar entre seccions. Un cop realitzada la reserva disposa d’un 

sistema de filtratge de cotxes segons les prestacions per a seleccionar el que més 

s’adeix a les necessitats del client, 
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Sixt la pàgina inicial de l’app es la de nova reserva, disposa d’un menú 

lateral que es pot desplegar en qualsevol moment per accedir a les 

diferents seccions. Disposa d’una breu descripció de les prestacions de 

cada vehicle al menú de selecció, i un sistema de Wizard de quatre passos per tal de 

fer les reserves. 
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23 Estudi de viabilitat 
El model de negoci plantejat consisteix en realitzar un projecte amb una inversió inicial 

relativament petita, que s’amortitzarà amb les quotes de lloguer dels diferents clients 

que vulguin aplicacions personalitzades. 

Per a fer-la assequible a tothom s’hauria de plantejar una escala de preus proporcional 

a la flota de vehicles de l’empresa, ja que quantes més reserves s’hagin de gestionar 

més gran serà el tràfic de consultes a la base de dades i per tant augmentaran també 

les despeses del servidor. 

Com que no hi ha altres empreses que ofereixin un servei similar, no existeix un preu 

de referència en el mercat, i per tant serà molt fàcil competir amb altres empreses que 

ofereixin programari a mida, ja que sempre serà molt més ràpid i econòmic 

personalitzar una app base que no pas desenvolupar-la de zero. 

D’aquesta manera es poden plantejar aquests tres plans de preus, que es podran 

ajustar depenent de la demanda 

 Pla bàsic Pla mitjà Pla premium 

Vehicles 1-10 10-50 +50 

Preu/mes 100€ 200€ 500€ 
Taula 6 pla de preus 

 

Amb aquest plantejament, si es segueix una bona estratègia de màrqueting i 

s’aconsegueixen clients que necessitin el pla premium, es poden començar a obtenir 

beneficis en pocs mesos. 

Aquestes quotes es podrien modificar amb serveis complementaris, com son un gestor 

web de la flota de vehicles integrat amb la base de dades de l’app, que seria la 

continuació natural d’aquest projecte, així com la elaboració un lloc web personalitzat. 
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24 Conclusions 
Aquest projecte m’ha servit per a posar en pràctica gran part dels coneixements 

adquirits durant el grau multimèdia, així com comprendre totes les dificultats que 

suposa desenvolupar una app des de zero. 

He pogut aplicar coneixements de disseny i usabilitat per tal de crear l’aspecte gràfic i 

el logotip de l’app. Aplicar els coneixements de disseny de bases de dades per tal de 

dissenyar una estructura de dades senzilla i eficient, establint quines claus havien de 

ser redundants per temes d’eficiència i utilitat. 

Tot i que en el meu entorn laboral utilitzo habitualment jquery, backbone i bootstrap, 

mai havia tingut la oportunitat de començar un projecte des de zero, sense agafar com 

a base projectes de tercers, el disseny d’AutoRentApp m’ha servit per compendre 

millor la modularitat de Backbone i la possibilitat de crear sub-vistes que heretin 

propietats, així com classes per a elements HTML que s’han de manipular 

individualment com en el cas de les reserves. 

També he tingut  la oportunitat de familiaritzar-me amb eines com Grunt, Stylus, 

Heroku, i amb l’entorn git des de línia de comandes. 

Finalment he après la problemàtica que sorgeix quan s’ha d’establir comunicació entre 

dispositius que disposen de dominis diferents, com és el cas de l’app AutoRentApp i el 

servidor amb l’API REST. Si bé s’ha pogut solucionar en gran part, aquest apartat va 

donar-me molts problemes, degut a que al treballar en local aquests conflictes no 

apareixen. 

Com a conclusió final n’extrec que ha estat una experiència molt enriquidora, que m’ha 

donat coneixements que em seran molt útils de cara a projectes futurs, i que haure de 

seguir aplicant, ja que la intenció de la meva empresa és finalitzar al 100% el projecte, 

incloent totes les opcions plantejades a l’apartat de millores de futur d’aquest mateix 

document. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 
Dins de la carpeta arrel del projecte trobem les següents carpetes: 

• Aplicacion, On es guarden els arxius de la web base per a la app 

• apps, on es guarden els diferents mòduls 

• AutoRentApp, on es guarden els arxius genèrics de configuració del projecte 

• Static on es guarden els arxius estàtics de cada app, per tal de facilitar la 

exportació 

• Templates on es guarden els arxius html corresponents a les pantalles de 

cada app 

• Venv, entorn virtual on s’instal·len els mòduls django necessaris. 

Dins de la carpeta aplicacions hi podem trobar 

• Index.html, el fitxerbàsic on es troben totes les pantalles de la web, en un sol 

fitxer. 

• Css, carpeta amb els fulls d’estil 

• Fonts, carpeta amb les fonts utilitzades a l’app 

• Grunt, carpeta amb els mòduls i les tasques d’automatització per al treball 

• Img, carpeta amb les icones i imatges 

• Js, carpeta amb els diferents mòduls javascript, amb la subcarpeta vendor, on 

es guarden les llibreries externes, i la resta de carpetes amb els fitxers propis 

• Stylus, carpeta amb els arxius preprocessats d’estils 

Dins de cada app podem trobar uns quants fitxers clau, comuns a tots els mòduls: 

• Models.py, on s’especifiquen les classes i els atributs de cada classe de l’app. 

• Urls.py, on s’estableixen les urls de cada app, i quina vista es cridarà en entrar 

a la url. 

• Views.py, on es codifiquen les funcions que es criden des de les urls. 

Normalment consisteix en renderitzar certes dades i mostrar-les en una plantilla 

de la carpeta templates. 

• Admin.py, on es defineix quins models es mostraran a l’administrador de 

Django 

• Carpeta static, on es guarden els arxius estàtics de cada app, que es copiaran  

a la carpeta static de l’arrel per tal de fer-les servir en la exportació al servidor. 
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Annex 2. Codi font (extractes) 
A la vista de saldo es poden veure reunides la major part de tècniques fetes servir en 

el projecte: 

Creació de model i vista 
Es fan servir “myEvents” per a extendre els events Standard, i tenir també disponibles 

els events de MainView també disponibles. 

// Model de la vista 
app.models.SaldoView = Backbone.Model.extend({ 
    defaults: { 
    } 
}); 
// Vista de reserves extenent de MainView 
app.views.SaldoView = app.views.MainView.extend({ 
    myEvents:{ 
        'click .btn-add-saldo' : 'addSaldo', 
    }, 

Consulta AJAX 
Una consulta del tipus GET retorna les dades JSON de la URL que se li envía. A la 

funció que es crida a .done es pot treballar amb aquestes dades. 

 
// Consulta asincrona que recupera el saldo de l'usuari 
$.ajax({ 

type: "GET", 
url: "http://autorentapp.herokuapp.com/api/usuarios/" 

+ usuario + "/saldo/", 
}) 
.done(function(data) { … } 

 
Les consultes POST envíen els parametres de data al servidor, i permeten guardar 
dades a la base de dades. 
 
$.ajax({ 

type: "POST", 
data: { 

elementId : -1, 
concepto: "Saldo PayPal", 
cantidad: 200, 
usuario: app.user, 
}, 
url: 

"http://autorentapp.herokuapp.com/api/saldo/", 
success: function(result) { … } 
 



 

Pàgina 54 de 63 
 

Creació de les vistes associades a una llista d’elements 
Es pot fer amb un bucle que recorre la llista d’elements, i crea un model amb les dades 
de l’element actual i crea la vista. 
 
var items = data; 
// Per cada element de saldo creem una vista 
for (i=0; i<items.length; i++){ 

var fecha = items[i].fecha; 
fecha = fecha.split("-"); 
var anyo = fecha[0]; 
var mes = fecha[1]; 
var dia = fecha[2].split("T")[0]; 
fecha = dia+"/"+mes+"/"+anyo; 
 
var saldoModelo = new app.models.SaldoItemView({ 

elementId : i, 
fecha: fecha, 
concepto: items[i].concepto, 
precio: items[i].cantidad, 
}); 

var saldo = new app.views.SaldoItemView({ 
model: saldoModelo 
}); 

} 
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 

A3.1 Bootstrap 
Es tracta d’una eina de maquetació d’ús lliure creada per twitter que serveix per a 

crear estructures bàsiques i comportament de pàgines web de forma ràpida i senzilla. 

Disposa d’un full d’estils i un js que permeten dividir cada pàgina en 12 columnes 

mitjançant classes i obtenir fàcilment un comportament responsive correcte del lloc 

web. 

A3.2 jQuery 
És una llibreria javascript que permet la selecció d’elements del DOM de forma senzilla 

mitjançant el símbol $, així com treballar amb els elements seleccionats amb tot un 

seguit de funcions preestablertes en la llibreria. 

A3.3 Backbone 
És una llibreria de javascript que permet la creació de vistes, models i col·leccions per 

tal de poder fer servir javaScript d’una manera més orientada a objectes. 
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Annex 4. Captures de pantalla 
Disseny dels wirefrimes amb l’eina moqups30 

 

Disseny dels wireframes d’alta definició amb Adobe Illustrator, utilitzant les guies i les 
taules de treball per a mantenir la coherència gràfica entre les diferents pantalles 
creades: 

 

 

 

                                                
30 https://moqups.com/david@ancoradual.com/Z5n6qDCV 
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Maquetació de l’app mitjançant Sublime Text, utilitzant el llenguatge stylus. Es pot 

apreciar la notificació de escriptori que informa de la compilació automàtica dels arxius 

stylus en un fitxer css, programada mitjançant grunt 
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Annex 5. Guia d’usuari 
Secció login/registre 

 

Des de la pantalla principal, i tocant a la 
pestanya “Registro”, l’usuari pot crear un 
nou compte a l’aplicació que el permetrà 
identificar-se i accedir a la zona de 
reserves. 

 

 

 

 

 

Secció reserva 

 

Un cop seleccionat el vehicle i el període només cal tocar el botó reserva per a 
confirmar el lloguer. És necessari haver complimentat totes les dades de la zona 
d’usuari així com disposar de saldo al compte per tal de poder fer el lloguer amb èxit. 
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Secció historial 

 

Es tracta d’una secció informativa, on es 
poden veure les reserves realitzades en el 
passat. 

 

 

 

 

 

 

 

Secció reserves pendents 

 

Mostra les reserves pendents, tocant la creu 
de la zona dreta de cadascuna d’elles es 
poden cancel·lar, provocant així una 
devolució del saldo corresponent a aquell 
lloguer. 
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Secció saldo 

 

Permet veure un històric del saldo, així com 
el saldo total de l’usuari. El botó afegir saldo 
permet afegir saldo al compte. 

En traçar-se d’una versió de demostració el 
botó afegir saldo fa un càrrec automàtic de 
200€ de saldo al compte en concepte de 
ingrés de PayPal 

 

 

 

 

Secció perfil 

 

Permet completar les dades de registre de 
l’usuari, necessàries per a poder formalitzar 
qualsevol lloguer. 

Es pot canviar la contrasenya escrivint-la i 
verificant-la a la secció de perfil, i clickant a 
guardar les dades. 
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Annex 6. Bibliografia 
S’ha fet ús de font d’informació en línia i cerques d’internet, entre elles les principals: 

Stackoverflow: Forum de desenvolupadors http://stackoverflow.com 

Devcode: Pàgina de tutorials per a desenvolupadors http://devcode.la 

Platzi: Pàgina de tutorials frontend i backend https://courses.platzi.com 

Django docs: Documentació de django https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ 

API jQuery: Documentació de jquery http://api.jquery.com/ 

Backbone.js: Documentació de backbone http://backbonejs.org/ 

Django REST: Documentació de django-REST http://www.django-rest-framework.org/ 

W3Schools: Documentació d’HTML i CSS http://www.w3schools.com/ 
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Annex 7. One-page business plan/Resum executiu 
AutoRentApp. 

App de lloguer de cotxes dirigida a petits empresaris que disposin d’una flota de 

vehicles que vulguin posar al servei dels seus usuaris mitjançant una app 

personalitzada. 

El model de negoci es basarà en subscripcions mensuals que els usuaris abonaran en 

funció de les prestacions de les que vulguin disposar per a la seva versió 

personalitzada d’AutoRentApp. 

El pla de màrketing consistirà en una acció comercial directa, contactant amb 

possibles clients potencials fins a aconseguir cert renom dins del sector. 

La inversió inicial per al projecte serà de 13.865,67€ que es podrien recuperar en pocs 

mesos amb una acció de màrketing i de captació de clients correcta.  
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Annex 8. Glossari/Índex analític 
API - Application program interface – interfició de comunicació entre una aplicació i un 

programa 

CSS – Cascade Style Sheet – Llengatge que permet definir l’aspecte d’un HTML. 

HTML – Hypertext Markup Language – Llenguatge d’etiquetat d’hipertext 

REST – Representational State Transfer – Arquitectura basada en certes normes 

utilitzada habitualment per designar arquitectures basades en XML o HTTP. 
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