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➢ FITXA DEL TREBALL FINAL 
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Nom del PRA: Santi Caballé Llobet Paraules clau Reporting, Programació, Java 

  Resum del Treball : Finalitat, context d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions  

Mitjançant aquest document es presenta el projecte f inal de carrera en l’àrea de Java EE realitzat amb l’objectiu 
de posar en pràctica les habilitats, coneixements i metodologies assolides en el grau d’Enginyeria Informàtica, 

en la vessant de l’itinerari d’enginyeria de programari.  

Es posa en pràctica el procés de desenvolupament d’un producte que consisteix en la programació d’una 

aplicació web aplicant diverses tecnologies i eines subjectes al llenguatge Java.  

La temàtica està enfocada al Reporting Financer, i té com a f inalitat posar en pràctica coneixements asso lits 

en la feina relacionats amb les declaracions dels riscs dels clients que les entitats f inanceres han de presentar 
a la CIRBE, amb l’objectiu de proporcionar un entorn productiu que faciliti la feina als usuaris per obtenir 
informació i poder afegir els seus informes i operacions relacionats amb la seva activitat f inancera de cara a 

tenir una visió clara i poder fer una publicació de la declaració a la CIRBE en condicions.  

L’accés al sistema estarà enfocat principalment a les persones f ísiques i jurídiq ues, és a dir titulars i entitats 

f inanceres que han de declarar la seva activitat. 

La metodologia emprada ha seguit les pautes que s’han marcat en les diverses assignatures cursades en el 
grau, destacant assignatures com Projecte de Desenvolupament de Programari, Disseny de Base de Dades i 

Gestió de Projectes entre d’altres.  

El resultat f inal és una aplicació web per a la gestió del Reporting Financer que representa la idea de treball 
de desenvolupar programari seguint el cicle de vida d’un producte de sof tware, partint del plantejament, seguint 

amb anàlisi i disseny i f inalment la implementació.  

  Abstract (in English): 

Through this document, I present the f inal project of  the degree in the area of  Java EE made with the aim of  
putting into practice the skills, knowledges and methodologies developed in the f ield of Computer Engineering, 

on the slope of  the engineering programming route. 

The process of  developing a product consisting of  the programming of  a web application applying various 

technologies and subjects to the Java language is put into practice.  

The subject is focused on f inancial reporting, and aims to put into practice knowledge that is based on the risk 

statements of  clients that f inancial institutions have to present to the CIRBE, with the aim of  providing a 
productive environment that facilitates the users to obtain information and to be able to add their reports and 
operations related to their f inancial activity in order to have a clear vision and be able to make a good publication 

of  the declaration to the CIRBE. 

Access to the system will be mainly focused on individuals and legal entities, i.e. incumbents and f inancial 

entities that must declare their activity. 

The used methodology has followed the guidelines set out in the various subjects studied in the degree, 

including subjects such as Sof tware Development Project, Database Design and Project Management.  

The f inal result is a web application for the management of  Financial Reporting that represents the idea of  

working on the development of  programming according to the life cycle of a software product, starting f rom the 

design, followed by analysis and design and f inally implementation.  
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1. Introducció 

1.1 Context i Justificació del Treball 
 

La realització d’aquest projecte s’ha vist molt influenciada en el meu cas, per la meva feina, ja 

que estic immers en una nova etapa de la meva vida treballant com a Consultor en TI i gestió 

empresarial, de manera que estic realitzant un projecte relacionat amb un Sistema de reporting 

financer regulatori al Banc d’Espanya, en el qual estic involucrat en el desenvolupament i suport  

a una aplicació interna que s’encarrega de dur a terme aquestes funcions de reporting financer 

a la gran majoria d’entitats financeres d’Espanya, mitjançant l’ús del framework de Microsoft .NET 

aplicant sobre aquest la programació amb C#. Al principi, m’hagués agradat poder dur a terme 

el projecte utilitzant la mateixa tecnologia, ja que això em facilitaria molt la feina, no obstant penso 

que augmentar un cert punt el nivell de dificultat tot realitzant el projecte amb JavaEE que és 

diferent i amb un framework diferent, m’ajudarà a experimentar un nou punt d’inflexió en la 

realització d’aquest software.  Arran d’això, vaig decidir que podria realitzar aquest programari 

per tal d’enfocar i simular una solució que tingui usabilitat i certa aplicació en la realitat, tot i que 

no estigui destinada per a un ús comercial. 

1.2 Descripció Projecte 
 

El meu projecte de fi de grau serà la proposta d’una solució a la problemàtica de negoci i 

tecnologia de les entitats financeres associades al Reporting Normatiu. D’aquesta manera faré 

èmfasi al Reporting al Banc d’Espanya a través de *CIRBE (Central d’Informació de Riscs), 

ja que les entitats financeres en el seu conjunt estan supervisades i regulades pel Banc 

d’Espanya, i en conseqüència han de reportar la informació financera i comptable, en forma 

d’estats públics i reservats, la informació sobre transferències al exterior i finalment el que jo 

considero més important de cara als meus objectius, els riscos i compromisos a CIRBE, en els 

plaços i pels canals establerts. 

Amb el desenvolupament del nostre producte de software a mesura, es podrà gestionar de forma 

ràpida i centralitzada el detall i informació sobre els riscos i operacions de les entitats financeres 

que han de ser declarades a través de CIRBE al BdE.  

Aleshores, un dels objectius principals de l’aplicació que es desenvoluparà, serà que qualsevol 

persona física o jurídica tingui a la seva disposició una eina per fer consultes i així poder fer la 

preparació de les dades a declarar a la CIRBE del Banc d’Espanya a nom seu. No obstant, s’ha 

de comentar que això es durà a terme de forma genèrica, ja que la complexitat d’aquesta operació 

és alta, i s’hauria de tractar amb dades i informes de sol·licituds reals.  

* CIRBE: Representa una Base de Dades que recull la informació dels préstecs, crèdits  (risc directe), avals, i garanties 

(risc indirecte) que cada entitat de crèdit manté amb els seus clients. 

Per tant, per aproximar-se a la solució real, es procedirà a la creació de dades de persones 

físiques i jurídiques, per tal de facilitar a les entitats declarants informació de les persones que 

acumulin un determinat risc. 

D’altra banda, també es pretén fer una simulació d’enviament d’operacions que siguin 

declarables al BdE. 
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Es important destacar l’organització de l’aplicació, que estarà dividida per categories, on 

cadascuna d’aquestes contindrà una funcionalitat diferent: 

➢ Autenticació d’usuaris (Login / Logout) 

➢ Rol de l’usuari autenticat 

➢ Registres per part de l’administrador (Administració) 

➢ Funcionalitats dels Components des del Menú 

Seguidament, en el Menú principal ens trobarem amb els diferents components segons 

l’arquitectura de l’aplicació, que es trobaran a la interfície. 

Tenint una visió global del projecte, cal destacar que tindrem els següents actors: 

o Persones Jurídiques (Entitats Financeres) 

o Persones Físiques (Titulars) 

o Usuaris sense rol 

o Administrador (System Administration) 

Es podran realitzar les següents accions genèriques des d’un punt de partida inicial: 

❖ Gestió Usuaris (Titulars i Entitats financeres) 
❖ Gestió Tipologies de Reporting 
❖ Gestió Consultes (Dubtes i sol·licituds) 
❖ Gestió Informes de Reporting 
❖ Gestió Operacions Declarables 
❖ Gestió Declaracions 

 

1.3 Objectius del Projecte  
 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 

1.3.1 Objectius Generals 
 

✓ Com que estem davant del Treball Final de Carrera, es fonamental realitzar totes les 

fases de construcció d’un projecte de software reflectint la posada en pràctica dels 

coneixements específics adquirits durant la carrera, i dels quals en destacaria els adquirits 

en les següents assignatures:  

o Gestió de Projectes 

o Enginyeria de Programari 

o Disseny de Bases de Dades 

o Enginyeria de Requisits 

o Interacció Persona-Ordinador 

o Enginyeria de Components i Sistemes Distribuïts 

o Projecte de Desenvolupament de Programari 

o Anàlisi i Disseny amb Patrons 

✓ Profunditzar en el coneixement de la implantació de la tecnologia JavaEE d’una manera 

innovadora, mitjançant JSF (Java Server Faces), Managed Bean i JPA, utilitzant al mateix 

temps el framework Bootstrap per a proporcionar una interfície gràfica intuïtiva i captadora 

a simple vista. 
 

✓ Implementació de patrons de disseny per tal d’obtenir solucions que siguin reaprofitables. 
 

✓ Capacitat d’utilitzar d’eines Open Source per a la realització d’un projecte d’aquesta 

envergadura, fet que ens ajudarà a ser més creatius i a saber gestionar projectes. 
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✓ Finalment, ser capaços d’obtenir una versió inicial d’una aplicació per a la gestió del 

Reporting Normatiu Financer, que serà proporcionat a les entitats financeres i usuaris 

associats al programar, per tal que puguin reportar la informació comptable i financera i 

els riscos i compromisos a CIRBE, en els plaços i pels canals establerts a tal efecte. 
 
 

1.3.2 Objectius Específics 
 

✓ Proporcionar una resposta al client mitjançant un programari de qualitat, fàcil d’utilitzar i 

que compleixi amb totes les expectatives. 
 

✓ Permetre a les entitats financeres i als usuaris una fàcil i entenedora navegació per 

l’aplicació, de manera que puguin fer registres, assignacions de noves entitats a altres 

usuaris i també registrar serveis mitjançant l’aplicació web sense tenir la dependència 

d’una infraestructura hardware o software en cada ordenador, de manera que es disposi 

d’una web en un servidor amb persistència a la base de dades del gestor. 
 

✓ Permetre a les entitats financeres portar un control de les seves  operacions i serveis que 

han de ser declarables enfront la CIRBE i el Banc d’Espanya. 
 

✓ Permetre a les persones físiques (usuaris) que puguin consultar l’estat de les seves 

declaracions, així com fer sol·licituds a les entitats per tal de conèixer informació rellevant 

de les seves operacions. 
 

✓ Impulsar el reporting com a instrument de gestió per a la presa de decisions i de control 

de la activitat financera de la empresa. 
 

✓ Tenir l’oportunitat de realitzar comparacions de diferents perspectives o enfocaments en 

base a les necessitats de cada moment. 

1.4 Avaluació de Riscs 
 

•  Problemes legals 
 

- Tenint en compte que l’aplicació està dirigida per a un ús no-comercial, no podrem tenir 

aquest tipus de problemes. No obstant, per exemple en cas de sol·licitar informes reals de 

declaracions d’entitats financeres a la CIR, sí que podríem estar vulnerant la legalitat de l’ús 

de dades personals, però es tindria en compte alhora d’aplicar-se. 
 

• Abast excessiu del projecte 
 

- Es prioritzarà sempre dur a terme les funcionalitats de les seccions més importants de 

l’aplicació per a minimitzar el risc de no poder completar el que es tenia previst, i en cas 

d’eliminar algun apartat o secció, es comunicarà prèviament. Tot i això, el projecte serà 

ambiciós i s’espera dur-lo a terme d’una forma complidora d’acord amb el plantejament i 

objectius. 

1.5 Enfocament i metodologia 
 

La metodologia a seguir durant aquest projecte serà el conegut cicle de vida en cascada. 

Aquest mètode permet agrupar les tasques que s’han de dur a terme en cada fase identificades 

de forma diferenciada.  

D’aquesta forma al fer ús d’un procés iteratiu, ens ajudarà a resoldre errors que s’ha anat 

produint en la fase anterior a la qual estàvem durant el desenvolupament. 
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Aleshores, partirem de la base de desenvolupament d’un programari nou de manera que això 

implica un treball extens i complex ja que requereix un anàlisi inicial profund i una base sòlida. 

No obstant, s’ha d’aprofitar l’avantatge de tenir a l’abast el disseny i implementació de la solució 

totalment lliure, sense restriccions en el punt de partida, i tenint l’oportunitat de decidir 

l’arquitectura i tecnologies que s’utilitzaran durant el procés de desenvolupament fins arribar a 

l’implementació.  

Es tindrà en compte la metodologia a seguir per tal de complir amb l’obtenció d’un producte 

funcional que compleixi amb els requeriments definits, serà interessant assolir la generació de 

codi de qualitat, que sigui reutilitzable i escalable. 

Tanmateix, s’ha valorat prendre la decisió d’intentar implementar algun patró de disseny 

aplicable en el nostre projecte, tot fent èmfasi als coneixements adquirits en l’assignatura 

d’Anàlisi i Disseny amb Patrons. 

D’altra banda, la part de negoci estarà enfocada de tal manera que la solució que ha d’aportar 

el reporting financer es la d’ajudar, a mesurar la realitat i analitzar el passat i també a preveure 

el futur, aportant visibilitat a aquests nivells. A més a més, el seu funcionament s’ha de basar en 

dades actuals i en històrics, de tal manera que ens ha de permetre orientar cap a la projecció 

futura del negoci. 

1.6 Punt de Vista de la Tecnologia 
 

El punt de vista de la tecnologia permet definir els requisits de la tecnologia que utilitzarem per 

implementar el sistema (tipus d’ordinador, servidors, sistemes operatius, etc). Tanmateix, els 

requisits d’aquest punt de vista permeten poder utilitzar diferents plataformes de components 

que, per al meu cas, seran les que segueixen les especificacions de la tecnologia JavaEE. 

1.6.1 IDE 
 

✓ Per al desenvolupament del codi, s’utilitzarà ECLIPSE 2018-09 (Photon) amb el JDK 8 

de 64 bits,  juntament amb els plug-ins del server JBoss i GIT. 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Control de Versions 
 

Com a software de control de versions s’utilitzarà 

GIT, per tal de tenir a l’abast un repositori remot 

on es pujaran contínuament els canvis realitzats 

en la codificació del projecte en el repositori 

local.  

Figura  1- Eclipse Java EE IDE for Web 
Developers   Version: 2018-09 (4.9.0) 

Figura  2 - Server d’aplicacions JavaEE 

Figura  3 - GitHub com a Hosting de codi per a Git. 
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Amb el control de versions GIT, per una banda ens assegurem que el nostre codi no es pugui 

perdre i per l’altra banda tindrem la facilitat d’accedir a versions anteriors de la nostra 

aplicació, de manera que podrem comparar versions de codi o fins i tot utilitzar alguna versió 

anterior en cas de necessitat. 

Finalment, el fet de tenir el codi pujat al repositori de GitHub, facilitarà l’accés al codi per part 

dels professors i consultors de l’assignatura, on podran controlar els commits durant la fase 

de desenvolupament de codi. 

1.6.3 Restriccions 
✓ La comunicació entre client-servidor es realitza a través d’Internet. 

✓ El client podrà accedir al sistema des de qualsevol sistema operatiu. 

✓ La interacció del client amb el programari es durà a terme a través d’un browser, ja sigui 

Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer. 

✓ El contenidor de EJB (Enterprise Java Beans) utilitzarà el WildFly Runtime 14. 
✓ EL sistema gestor de BBDD utilitzat serà PostgreSQL. L’aplicació de gestió de BBDD per 

a PostgreSQL que s’utilitzarà serà el  pgAdmin 4.  
 
 

1.6.4 Implementació 
 

✓ La tecnologia d’implementació per al nostre programari serà  JavaEE, de manera que, 

partirem del disseny de components que prèviament s’haurà dissenyat i especificat, de 

manera que a continuació s’aplicarà el perfil Java EE. 

✓ Aplicació del Patró Model-Vista-Controlador. 
 

✓ Per l’aplicació d’aquest perfil Java EE en la Capa de Presentació, s’han pres les 

següents decisions. 

1. Utilització del framework Java Server Faces (JSF) per al disseny de les pàgines de 

vistes (views). 

S’integrarà també el framework Bootstrap dins del projecte per poder aplicar un 

disseny actual de l’aplicació (botons, camps, texts, colors, etc), ja que aquest només 

s’ocupa del desenvolupament front-end. 

2. Implementació de les vistes a través de Facelets. 

3. El controlador (FrontController) que utilitzarem serà el  Servlet FacesServlet que es 

troba incorporat en el framework JSF, de manera que no tindrem la necessitat 

d’implementar-lo. 

4. Les accions corresponents als commands es definiran com a ManagedBeans. 
 

✓ Pel que fa la  Capa de Negoci, s’han pres les següents decisions: 

1. Accessibilitat tant en Local com en Remot a tots els components que formen part de 

la capa de negoci. 

2. Implementació de la interfície de la capa de negoci mitjançant un EJB de sessió sense 

estat, és a dir un EJBSessionBean. D’aquesta manera, el contenidor JavaEE podrà 

resoldre la complexitat referent a les comunicacions en remot, gestionar la seguretat de 

la aplicació i també proporcionar un comportament transaccional. 

Per tant, obtenim que un usuari realitza una petició, de manera que aquesta serà 

recollida per un servlet, el qual s’encarrega de localitzar el EJB que tindrà que executar 

mitjançant el mètode lookup, ja que es molt important tenir en compte que totes les 

operacions que tinguin una comunicació amb la base de dades hauran de ser tractades 

per un EJB. 
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Figura  4 - Planificació Temporal TFG 

✓ Pel que fa la  Capa d’Integració, s’han pres les següents decisions: 

- Ús de JPA (Java Persistence API) per a gestionar la persistència, de manera que 

es podran així transmetre les dades de les taules relacionals a objectes que siguin 

manejables en el nostre projecte en Java. 

- Les dades de l’aplicació s’emmagatzemaran en una Base de Dades Relacional, on 

l’accés a les dades des de la capa de negoci serà local. 

1.7 Planificació temporal 
 

L’estructura del projecte estarà marcada per la següent planificació segons les tasques que s’han 

de dur a terme. A més a més, cadascuna d’aquestes està dividida en sub-tasques que ajudaran 

a tenir una visió més organitzada del procés temporal que s’haurà de seguir.  
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1.7.1 Productes Obtinguts 
 

El producte que hem obtingut amb el desenvolupament final d’aquest projecte representa una 

aplicació web de Reporting Financer que permet gestionar la presa de decisions i de control pel 

que fa a la activitat financera d’una empresa. 

D’aquesta manera el resultat del desenvolupament d’aquest projecte està dividit en: 

• Manual d’instal·lació del nostre producte.  

• Memòria del Projecte, on s’ha desenvolupat les parts d’Especificació, Anàlisi i Disseny del 

Programari. Fa referència a aquest document. 

• Executable de l’aplicació, que conté: 

✓ Un servidor d’aplicació JBoss (WildFly) que es troba configurat i que al mateix temps dona 

accés a les peticions web a través del port 8080. 

✓ L’aplicació Web de Reporting Financer que compleix amb els requisits establerts, on 

s’entregarà el següent: 

o Codi Font amb instruccions amb la posada en marxa de l’aplicació 

o Script SQL per tal de configurar la nostra Base de Dades. 

✓ Conjunt de proves que s’han desenvolupat per testejar el funcionament de les 

funcionalitats de l’aplicació. 

• Vídeo de Presentació que tindrà una durada aproximada de 15-20 minuts, en el qual es 

presentarà a través de una presentació amb diapositives i/o compartint pantalla, un resum 

del treball dut a terme durant el desenvolupament del projecte i també una demostració de la 

funcionalitat del producte final. 

1.7.2 Descripció Capítols Memòria 
 

Figura  5 - Diagrama de Gannt 
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A continuació, es mostraran els principals continguts de la resta d’apartats que formen la memòria 

i que tenen una alta importància en el desenvolupament del projecte:  

• Anàlisi de Requisits: En aquest punt s’estableixen les restriccions sota les quals haurà 

d’operar el sistema i també els sistemes que proporcionarà. A més a més, s’especifiquen les 

condicions que determinaran l’actuació del sistema i la metodologia que seguirà aquest, és a 

dir, requisits, funcionals i no funcionals. 

• Casos d’ús: En aquesta secció detallarem els casos d’ús que s’ha recopilat per a dur a terme 

en el projecte. Serà important que sigui útil per a l’usuari final, i que li aporti valor, ja que s’ha 

de representar com s’interactua amb l’usuari. 

D’altra banda, per als casos d’ús complexos, s’adjuntaran les descripcions textuals de les 

precondicions, postcondicions, flux principal i fluxos alternatius. 

• Model Conceptual: En aquest apartat s’exposen els diferents diagrames elaborats per a la 

solució del problema, seguint un model d’orientació a objectes. 

• Arquitectura: En aquest apartat explicarem quina arquitectura s’ha utilitzat per a la solució i 

resultat final, seguint el model de JavaEE. 

• Implementació: Aquest apartat és molt important de cara a la part final del projecte ja que 

es tindran en compte i es presentaran els principals aspectes i decisions preses en la fase 

d’implementació del projecte. També representa la part que posarem en pràctica tot el que 

s’ha dut a terme en el projecte fins a punt, de manera que es quan es procedirà a la codificació 

del programari, tenint en compte tot el plantejament, anàlisi, disseny i implementació del 

nostre programari. 

• Testing i Millora Contínua: Apartat que representa les proves que durem a terme en el 

programari per tal de testejar les funcionalitats de l’aplicació i trobar possibles errors o 

aspectes a millorar. 

• Conclusions: Arribat a aquest punt, haurem de fer una parada i analitzar tot el procés dut a 

terme en el desenvolupament del projecte i del programari, per tal d’exposar els diferents 

resultats obtinguts i les conclusions a les quals s’han arribat, sempre valorant l’assoliment 

dels objectius marcats a l’inici. 

2. Anàlisi 

2.1 Anàlisi de Requisits 
 

L’anàlisi de requisits es una tasca que cobreix el buit entre la definició del software a nivell de 

sistema i el disseny de software. Tanmateix ens permetrà especificar les característiques 

operacionals del nostre programari (dades, funcions i rendiment), indicar les interfícies del 

software amb altres elements del sistema i finalment establir les restriccions que ha de complir 

el programari. 

Aleshores, a continuació s’explicaran tots els requisits del projecte per tal d’evitar possibles 

interpretacions sobre la funcionalitat de l’aplicació. 

Procedirem a analitzar els requisits funcionals i no funcionals que haurà de complir la nostra 

aplicació de Reporting Financer. 
 

2.1.1 Requisits Funcionals 
Fan referencia a la funcionalitat que ha de proporcionar el sistema i les dades que s’han de 

conèixer i emmagatzemar. A més a més, ens indiquen el procediment que du a terme el sistema 

en quant a manipulació i tractament de dades. 
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➢ Registre i Autenticació. El sistema ha de permetre als usuaris sense rol autenticar-se 

per tal d’accedir a l’aplicació. Aquests tindran un rol assignat, de manera que al principi ens 

trobarem davant del rol d’Administrador i Usuari.  

➢ Administració. L’usuari administrador podrà donar d’alta i modificar els usuaris en general 

així com les publicació dels seus rols i accessibilitat a funcionalitats de l’aplicació. 

➢ Profile (Perfil). El sistema ha de permetre als usuaris accedir al seu perfil per veure les 

seves dades. També serà accessible la visualització dels perfils d’altres usuaris. 

➢ Afegir fitxes de titulars, entitats i operacions. El sistema ha de permetre relacionar 

cada usuari i operació identificats al sistema amb una fitxa personal amb el resum de les 

seves dades, de tal manera que podrà ser consultada en tot moment. 

➢ Gestió Usuaris. El sistema ha de permetre dur a terme la correcta gestió dels nous 

usuaris, mitjançant el seu registre en el sistema, la modificació de les dades de l’usuari i 

l’assignació de rols. 

➢ Gestió Titulars Declarables. El sistema ha de permetre que la gestió dels titulars 

Declarables tingui al seu abast el seu registre, les consultes de les seves dades, així com 

la realització d’altres funcions. 
 

➢ Gestió Operacions Declarables. El sistema ha d’habilitar l’alta de noves operacions 

Declarables, de tal manera que puguin ser consultades per les entitats i titulars Declarables.  

A més a més es permetrà la seva modificació/actualització. 

➢ Assignació d’operacions. El sistema ha de permetre l’associació de les declaracions 

declarables amb els titulars d’aquestes, així com l’anul·lació d’una determinada assignació.  

➢ Gestió Tipologies. L’administrador del sistema s’encarregarà de gestionar les tipologies 

disponibles en l’aplicació, de tal manera que les podrà donar d’alta, modificar i eliminar. 

Entre d’altres les tipologies més importants que es donaran d’alta són les de Persones, 

Entitats, Productes, Contractes, etc.  

Aquesta funcionalitat, permetrà a l’usuari utilitzar aquestes tipologies per caracteritzar les 

seves operacions.  

➢ Gestió Informes. El sistema tindrà l’opció d’associar informes de riscs de la CIRBE 

mitjançant la seva declaració en el sistema, de manera que es podran visualitzar per part 

dels titulars i entitats declarants. En cas de ser necessari, es proporcionarà l’opció de ser 

esborrats del sistema. 

➢ Gestió Entitats Declarants. El sistema permetrà afegir entitats que siguin declarants per 

donar-les d’alta, de tal manera que puguin dur a terme la correcta navegació en l’aplicació. 

Tanmateix tindran la possibilitat de realitzar consultes, assignacions d’operacions, 

modificacions de dades, etc. Podran ser donades de baixa. 

➢ Declaracions. Es podran dur a terme preparacions d’Informes per a realitzar declaracions 

a la CIRBE per part de les persones físiques i jurídiques que siguin declarants, i vulguin 

informar de la seva condició. 

➢ Consultar Riscos de Titulars i Entitats. El sistema ha de permetre als titulars i entitats 

declarants realitzar tot tipus de consultes per conèixer la seva situació respecte a les seves 

declaracions enfront la CIRBE. 

➢ Gestionar Consultes. El sistema ofereix la funcionalitat de gestionar consultes per a tots 

els seus usuaris, és a dir es podran realitzar preguntes/dubtes a l’Administrador del sistema 

a través d’una consulta a. Aleshores, aquest les analitzarà i oferirà una resposta.  
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➢ Tancar Sessió. El sistema permetrà als seus usuaris dur a terme la sortida del sistema, 

mitjançant el Logout. 
 

 

2.1.2 Requisits no Funcionals 
 

➢ Presentació 

És imprescindible que la nostra aplicació mantingui en totes les pantalles el seu seny 

d’identitat en tot moment, és a dir el logotip i el seu disseny i colors, amb l’objectiu de oferir a 

l’usuari una sensació de que es troba davant d’un programari amb caràcter que mostra la 

informació coherent, clara i senzilla. 
 

➢ Portabilitat 

El nostre programari ha de ser fàcil accessible des dels navegadors web Google Chrome, 

Mozilla Firefox i Internet Explorer/Edge. 
 

➢ Usabilitat 

És imprescindible destacar en l’aplicació la facilitat d’ús a l’usuari, de manera que aquest no 

hagi de trigar gaire en realitzar l’accés a l’aplicació, i realitzar les seves consultes financeres. 

També serà imprescindible que el sistema mostri missatges d’èxit i d’error en el moment que 

es duen a terme diverses accions, per tal de garantir l’eficiència de les funcionalitats. 
 

➢ Rendiment 

S’adopta l’escalabilitat en el nostre sistema per tal d’adaptar la capacitat al nombre de titulars 

i entitats financeres de cada projecte concret.  
 

➢ Disponibilitat 
S’ha de garantir la disponibilitat de l’aplicatiu a tota hora del dia, de manera que tot tipus 

d’acció necessària de manteniment, es durà a terme de forma paral·lela a l’ús que en faran 

els usuaris, sense que’ls afectin. 
 

➢ Seguretat 

L’accés estarà permès a l’administrador i en conseqüència als usuaris titulars i entitats 

financeres a les qual se li atorgui permisos d’accés. 
  

➢ Cultural 

Aquest requisit s’enfoca en fer un ús correcte del vocabulari. 
 

2.2 Anàlisi Funcional 
 

En aquest apartat primerament es pretén definir els components que formaran part del sistema, 

per establir una estructura del que presentarà l’aplicació. 
 

Seguidament es descriurà els actors que formaran part del sistema amb els seus rols i els casos 

d’ús que tenen més importància per a l’usuari final, de tal manera que li aporti més valor. Per tal 

de representar aquests actors amb els casos d’ús es realitzaran diagrames de casos d’ús per tal 

de representar aquestes relacions. Finalment es durà a terme l’especificació dels casos d’ús on 

es descriuran a través de fitxes. 

   2.2.1  Components Principals del Sistema 
• System Administration: Representa l’autenticació i les operacions que podrà 

realitzar l’administrador del sistema. En són exemple, la gestió de l’assignació de rols 

a l’usuari o la gestió de les tipologies de Reporting. 
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• Profile: Representa el conjunt d’operacions associades al perfil de cada usuari, com 

podria ser la modificació de la informació personal i la gestió dels canvis d’un usuari 

que passa a ser un titular declarable. 
• Operations: Representa el conjunt d’operacions relacionades amb les accions dels 

titulars i entitats declarants. Aquestes podran ser gestionades de tal manera que podran 

ser programades de baixa i també es podrà accedir a les seves fitxes detallades. 

• Situation: Representa el que seria una síntesi de les gestions de la aplicació. 

Permetrà veure el llistat de declaracions presentades així com l’opció de presentar-ne 

una de nova, associant-la a una determinada operació que ja ha estat creada. Tot això 

amb l’objectiu d’oferir un anàlisi real del reporting financer. 
 

   2.2.2  Actors 
Les funcionalitats del sistema descrites anteriorment podran ser accessibles en funció de 

l’usuari que estigui loguejat. Per tant l’aplicació estarà composta dels següents stakeholders: 

• Administrador (A) : Administrador de l’aplicació el qual té permisos per a la gestió 

d’usuaris i gestió del sistema de l’aplicació (productes, clients, servidors, etc). 

• Entitat Financera (E) : Persona jurídica que representa una entitat declarant a la CIRBE. 

• Titulars (T) : Persona física que és titular d’alguna operació (crèdit, préstec...) que s’hagi 

de declarar a la CIRBE. 

• Usuaris sense rol (U) : Usuaris que no tenen cap obligació per ser declarants, però que 

necessiten informació ja que volen realitzar alguna operació (crèdit, aval, préstec, etc) en 

el futur que els converteixi en declarants. Tindran permisos especials restringits. 

• Usuari no registrat (UnR): Usuaris que no tenen accés i que es volen registrar al sistema.  
 

2.2.3 Funcionalitats 
 

✓ 1.  Identificar-se al sistema (Login) -> A, E, T, U 

✓ 2.  Sortir del sistema (Logout) -> A, E, T, U 

✓ 3. Registrar Administrador -> A 

✓ 4. Registrar-se al sistema (Usuari no registrat) -> UnR 

✓ 5. Sol·licitar assignació de Rol  -> U 

✓ 6.  Modificar les dades personals -> E, T, U 

✓ 7.  Mostrar Historial Activitat Usuari -> A, E, T ,U 

✓ 8.  Gestió Tipologies Reporting-> A 

✓ 9. Gestió Usuaris  

o Llistat Usuaris -> A,U, E, T 

o Show (Mostrar Fitxa Persona) -> A,U, E, T 

✓ 10.  Gestió Operacions  

o Alta -> E, T 

o Programar Baixa -> E, T 

o Llistat Operacions -> A, E, T, U 

o Show (Mostrar Fitxa Operació) -> A, E, T 

o Edit (Editar Fitxa Operació) -> E, T 

✓ 11.  Gestió Informes -> E, T 

o Afegir Informes Riscs  

o Update   

o Show (Fitxa Informe)  
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o Esborrar Informes 

o Afegir i esborrar imatges estadístiques  

✓ 12.  Resum Situació  

o Gestió Consultes -> A, E, U, T 

o Llistat Declaracions -> A,E,T 

o Publicar, modificar o esborrar declaracions -> E,T 

o Actualitzar Estat Declaracions -> A 

2.2.4 Diagrama de casos d’ús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.5 Especificació de casos d’ús 
 

És important saber que un cas d’ús representa un relació directa entre el desenvolupament i 

l’usuari final del sistema (stakeholder).  

Aleshores, a continuació es presentaran les fitxes especificades dels casos d’ús mencionats en 

l’apartat anterior per tal de tenir una visió més clara i esquematitzada. Cal destacar que per tal 

de simplificar no s’exposaran les fitxes de casos d’ús equivalents que no aporten cap valor. 

▪ Cas d’ús 1 Login (Accés al sistema) 

Actor Principal Administrador, Usuaris anònims, Entitats i Titulars 

Objectius Identificació al sistema com a usuari registrat. 

Precondicions L’usuari no ha d’estar identificat al sistema. 
L’usuari ha d’estar registrat al sistema. 

Postcondicions L’usuari quedarà identificat al sistema i podrà realitzar l’accés. 

Figura  6 - Diagrama de casos d’ús del sistema 
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Flux Principal 1- L’usuari introdueix el seu identificador i la contrasenya. 
2- L’autenticació és correcta i l’usuari es redirigit al menú principal del 

sistema on tindrà al seu abast l’accés a les funcionalitats disponibles 
segons el seu rol d’usuari. 

Flux Alternatiu 1a - L’usuari introdueix un identificador i/o una clau incorrectes. 
i) El sistema mostrarà un avís amb el missatge d’error i l’usuari no podrà 

accedir a l’aplicació. 

▪ Cas d’ús 2 Logout (Sortida al sistema) 

Actor Principal Usuaris registrats al sistema. 

Objectius Efectuar la sortida de l’aplicació com a usuari autenticat.  

Precondicions L’usuari ha d’estar registrat i  identificat al sistema. 

Postcondicions L’usuari deixa d’estar autenticat al sistema i es mostra el formulari del 
Login. 

Flux Principal 1- L’usuari seleccionar el botó de desconnexió  “Logout”.                                     
2- El sistema procedeix a efectuar la desconnexió.                                           
3- L’usuari és informat que s’ha desconnectat del sistema i es redirigit a la 
pàgina del Login. 

▪ Cas d’ús 3 Registrar Administrador 

Actor Principal Administrador 

Objectius Registrar un nou administrador al sistema. 

Precondicions Només es podrà registrar un nou administrador per un altre administrador 
que ja està autenticat al sistema. 
El sistema ha de tenir a l’inici un administrador registrat i autenticat. 

Postcondicions El nou administrador podrà realitzar l’accés al sistema un cop el registre 
sigui efectiu. 

Flux Principal 1- L’administrador clicarà en “Registrar Administrador” des de la pantalla de 
“System Administration”. 
2- Es mostrarà el formulari per introduir l’email i contrasenya del nou 
administrador. 
3 - Un cop introduïdes les credencials, s’indicarà un missatge de que la 
operació s’ha realitzat amb èxit. 

Flux Alternatiu 2a - L’email introduït ja existeix. 
3a - El sistema informa de que s’ha d’introduir un altre email no existent.  

▪ Cas d’ús 4 Registrar Usuari 

Actor Principal Usuari no Registrat. 

Objectius Donar d’alta al sistema un usuari que no està registrat. 

Precondicions L’usuari ha de disposar d’un compte de correu electrònic i no estar 
registrat al sistema. 

Postcondicions L’usuari podrà accedir al sistema amb el nou compte que ha quedat 
registrat. 

Flux Principal 1- Seleccionar el botó de registrar usuari (Sign up). 
2- El sistema mostra un formulari per a que l’usuari introdueixi les seves 
dades. 
1- L’usuari completa les dades obligatòries (email i contrasenya) i el 

sistema informa que el procediment de registre és correcte i el redirigeix 
al “Login”. 

Flux Alternatiu 3a- L’email introduït ja existeix en el sistema. 
4a- El sistema informa de l’error i indica la ja existència de l’email introduït. 

▪ Cas d’ús 5 Sol·licitud assignació Rol al Sistema 

Actor Principal Usuari 

Objectius Sol·licitar l’assignació d’un rol al sistema per part d’un usuari. 
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Precondicions L’usuari ha d’estar autenticat al sistema i no ha de tenir assignat cap rol 
prèviament. 

Postcondicions L’usuari tindrà assignat el nou rol que li permetrà tenir accés a diverses 
funcionalitats noves en el sistema. 

Flux Principal 1- L’administrador registrarà l’usuari amb el nou rol (Entitat o Titular) 
2- L’usuari accedirà al sistema amb les noves credencials del nou rol. 

▪ Cas d’ús 6 Modificació Dades Personals 

Actor Principal Usuaris que tenen el perfil d’Entitat o Titular. 

Objectius Es permet modificar dades personals de registre de l’usuari. 

Precondicions L’usuari ha d’estar identificat al sistema. 

Postcondicions Les dades modificades es guardaran un cop efectuada l’operació. 

Flux Principal 1 - L’usuari accedeix al seu perfil. 
2 - Es mostra la fitxa de l’usuari amb les seves dades en un formulari on es 
permet modificar-les. 
3 - L’usuari realitza la modificació de dades personals. 
4 - El sistema notifica que l’operació s’ha dut a terme correctament i 
redirigeix a la pàgina principal. 

Flux Alternatiu 3a - Introducció de dades incorrectes (per exemple l’email ja existent) 
4a - El sistema notifica l’error i l’usuari ha de modificar correctament les 
dades del formulari.  

▪ Cas d’ús 7 Mostrar Historial Activitat Usuari 

Actor Principal Administrador i Usuaris registrats. 

Objectius Alhora de cercar usuaris i llistar la cerca, el sistema permetrà mostrar 
l’historial de l’usuari fent un click sobre ell mateix. 

Precondicions S’ha dut a terme una cerca d’usuari i s’han obtingut resultats. 

Flux Principal 1- Accedirem al component del Menú “Profile”. 
2- Seleccionarem l’opció “Mostrar Historial” juntament amb un usuari llistat 
després de fer una cerca. 
3- Es mostrarà l’historial d’aquell usuari. 

▪ Cas d’ús 8 Gestió Tipologies Reporting 

Actor Principal Administrador 

Objectius Es pretén que l’administrador pugui crear, eliminar o modificar les diferents 
tipologies de persones, operacions, productes i contractes disponibles en la 
aplicació.  

Precondicions L’administrador ha d’estar autenticat al sistema. 

Postcondicions Els usuaris del sistema podran seleccionar la tipologia desitjada segons les 
seves necessitats alhora de donar d’alta o modificar les seves operacions o 
Informes. 

Flux Principal 1- L’administrador accedeix a “System Administration”  
2- Selecciona Llistat de Tipologies i l’opció d’afegir tipologies. 
3 - Es completa el formulari amb les dades de la nova tipologia. 
4- Confirmació de les dades introduïdes (Save). 
5- El sistema informa de que l’operació s’ha dut amb èxit i l’administrador es 
redirigit al llistat de tipologies. 

Flux Alternatiu 2a - Es pot seleccionar l’opció “Delete” per tal d’eliminar una tipologia. 
       i) El sistema ens confirmarà que s’ha dut correctament. 
2b - Es pot seleccionar l’opció “Edit” per modificar les dades d’una tipologia. 
       i) Se’ns obrirà el formulari de la Tipologia i podrem modificar les 
dades. 
        ii) Es guardaran les modificacions. 

▪ Cas d’ús 11 Veure Detall Usuaris (Fitxa) 

Actor Principal Administrador, Usuaris, Entitats i Titulars 
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Objectius Consultar la fitxa amb detalls d’un usuari registrat en el sistema. 

Precondicions S’ha d’estar registrat i  autenticat al sistema. 
L’usuari a consultar ha d’existir al llistat. 

Postcondicions Es mostra la fitxa de l’usuari amb els seus detalls. 

Flux Principal 1- Accedim al llistat d’usuaris en “System Administration” 
2- L’usuari selecciona “Show” sobre un usuari determinat. 
3- El sistema mostra la fitxa amb les dades de l’usuari. 

Flux Alternatiu 3a- El sistema mostra un error. 
4- El sistema ens retorna a la pantalla del Llistat d’Usuaris. 

▪ Cas d’ús 12 Gestió Operacions 

Actor Principal Entitats i Titulars. 

Objectius El sistema permet crear, llistar, eliminar o modificar una operació. 

Precondicions La entitat i el titular han d’estar autenticats al sistema.  

Postcondicions L’aplicació s’actualitza amb els canvis efectuats. 

Flux Principal 1- Accedir al component “Operations” 
2- Es mostra el llistat d’operacions registrades a l’aplicació. 
3- Seleccionem l’opció d’afegir (Add) una nova operació. 
4- Emplenem el formulari amb les dades de la operació. 
5- Confirmació de les dades (Save). 
6- L’operació queda registrada correctament i el sistema ens ho notifica. 

Flux Alternatiu 3a- Podem seleccionar l’opció de donar de baixa una operació (Delete). 
     i) El sistema ens notificarà si la baixa s’ha dut correctament. 
3b- Podem seleccionar l’opció d’editar una operació (Edit). 
     i) Se’ns obrirà la fitxa de l’operació i podrem modificar les dades. 
     ii) Es guardaran les modificacions. 
5a - L’usuari polsa guardar “Save” sense proporcionar tots els camps. 
    i) El sistema mostrarà un missatge d’error. 
    ii) El sistema retorna el formulari per poder rectificar l’error. 
5b - L’usuari seleccionar “Cancel” per avortar l’operació. 
    i) – El sistema ens redirigeix al llistat d’Operacions. 

▪ Cas d’ús 13 Veure Detall Operacions (Fitxa) 

Actor Principal Administrador, Entitats i Titulars. 

Objectius Consultar la fitxa amb detalls d’una operació registrada en el sistema. 

Precondicions S’ha d’estar registrat i  autenticat al sistema. 
L’operació a consultar ha d’existir al llistat d’operacions. 
L’administrador, les entitats i titulars podran veure el detall de les 
operacions. 
Els usuaris sense rol assignat només poden accedir al llistat d’operacions. 

Postcondicions Es mostra la fitxa de l’usuari amb els seus detalls. 

Flux Principal 1- Accedim al llistat d’usuaris en “Operations” 
2- L’usuari selecciona “Show” sobre una operació determinada. 
3- El sistema mostra la fitxa amb les dades de l’operacioó. 

Flux Alternatiu 3a- El sistema mostra un error d’accés a la BBDD. 
4- El sistema ens retorna a la pantalla del Llistat d’Operacions. 

▪  Cas d’ús 14 Gestió Informes Riscs 

Actor Principal Entitats i Titulars. 

Objectius El sistema permet gestionar els Informes de Riscs (crear, llistar, eliminar o 
modificar) que han de servir per fer les declaracions a la CIRBE. 

Precondicions La entitat i el titular han d’estar autenticats al sistema. 

Postcondicions L’aplicació s’actualitza amb els canvis efectuats. 

Flux Principal 1- Accedir al component “Operations” i a l’apartat de “Informes de Riscs”. 
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2- Es mostra el llistat d’Informes registrats a l’aplicació. 
3- Seleccionem l’opció de crear (Add) un nou Informe. 
4- Emplenem el formulari amb les dades de l’Informe. 
5- Confirmació de les dades (Save). 
6- L’informe queda registrat correctament i el sistema ens ho notifica. 
7- El sistema proporcionarà imatges de gràfics estadístics de l’evolució de 
les declaracions de riscs a la CIRBE que estaran associades a l’informe 
creat. 

Flux Alternatiu 3a- Podem seleccionar l’opció d’esborrar un Informe (Delete). 
     i) El sistema ens confirmarà que s’ha dut correctament. 
3b- Podem seleccionar l’opció d’editar un Informe (Edit). 
     i) Se’ns obrirà la fitxa de l’Informe i podrem modificar les dades. 
     ii) Es guardaran les modificacions. 
5a - L’usuari polsa guardar “Save” sense proporcionar tots els camps. 
    i) El sistema mostrarà un missatge d’error. 
    ii) El sistema retorna el formulari per poder rectificar l’error. 
5b - L’usuari seleccionar “Cancel” per avortar l’operació. 
    i) – El sistema ens redirigeix al llistat d’Informes. 

▪ Cas d’ús 15 Veure Detall Informe (Fitxa) 

Actor Principal Entitats i Titulars. 

Objectius Consultar la fitxa amb detalls d’un Informe declarat en el sistema. 

Precondicions S’ha d’estar registrat i  autenticat al sistema. 
L’Informe a consultar ha d’existir al llistat d’Informes. 
Només les entitats i titulars podran veure el detall dels Informes. 

Postcondicions Es mostra la fitxa de l’Informe amb els seus detalls. 

Flux Principal 1- Accedim al llistat d’Informes en “Operations” 
2- L’usuari selecciona “Show” sobre un Informe determinat. 
3- El sistema mostra la fitxa amb les dades de l’Informe. 

Flux Alternatiu 3a- El sistema mostra un error d’accés a la BBDD. 
4- El sistema ens retorna a la pantalla del Llistat d’Informes. 

▪ Cas d’ús 16 Gestió Consultes 

Actor Principal Administrador, Usuaris, Entitats i Titulars. 

Objectius El sistema permet a tots els usuaris crear i llistar consultes de dubtes, 
preguntes i sugerències referents al Reporting de manera que 
l’Administrador serà el que oferirà una resposta i/o solució a la consulta. 

Precondicions S’ha d’estar registrat i  autenticat al sistema. 
Serà l’administrador del sistema el que podrà afegir una resposta a la 
consulta. 

Postcondicions Es registra la consulta al sistema. 

Flux Principal 1-  L’usuari accedeix al panell de gestió de consultes al component 
“Questions”. 
2- Es mostrarà el llistat de consultes realitzades tant si han estat resoltes 
com si segueixen pendents de resposta. 
2- Seleccionem l’opció de “Afegir Consulta”. 
3- El sistema mostra un formulari de consulta. 
4- L’usuari completarà el formulari i enviarà la consulta. 
5- Retornarem al llistat de consultes on es podrà visualitzar l’estat de la 
consulta. 
6- L’administrador seleccionarà una consulta i li apareixerà un espai per 
contestar-la. 
7- L’estat de la consulta canviarà de “Pendent” a “Resposta”. 
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Figura  8 - Esquema Funcional de Casos d’ús 

Flux Alternatiu 4a- No es permetrà enviar la consulta si no completem tots els camps 
obligatoris. 

▪ Cas d’ús 17 Gestió Declaracions 

Actor Principal Administrador, Entitats i Titulars 

Objectius Fer un seguiment i avaluació del estat de les declaracions dels riscs a la 
CIRBE. 

Precondicions Estar autenticat al sistema. 

Flux Principal 1- L’usuari accedeix en el menú al component “Situation” i després es 
situa en l’apartat de “Declaracions”. 
2- El sistema mostra una pantalla amb un resum de la situació de les 
declaracions realitzades o en desenvolupament, de manera que s’aportarà 
informació rellevant del seu estatus, així com detalls de les seves 
operacions associades. 

Figura  7 - Taula de Funcionalitats del Sistema 

2.3 Organització Funcionalitats del Sistema 
 

Per tal d’oferir una perspectiva global i organitzada de les funcionalitats que proporciona el 
sistema per desenvolupar cada component, s’ha dissenyat el següent esquema de casos d’ús: 
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 2.4 Qualitat 
Per a tal de poder garantir una eficaç implementació de la nostra aplicació i que el projecte superi 

tots els riscs als quals està sotmès degut a la complexitat de la tecnologia i del disseny de 

l’aplicació, es realitzaran certes proves individuals per verificar el correcte funcionament de les 

funcionalitats. Les veiem a continuació: 
▪ Proves del Sistema. Es provarà el sistema exhaustivament, tenint en compte els 

requisits establerts i els casos d’ús i finalment que es compleixi la lògica de negoci. 

Tanmateix, en aquest procés es durà a terme l’anàlisi de les funcionalitats, rendiment, 

usabilitat, etc. 

▪ Proves de Disseny. Es pretén identificar que el disseny i l’estil compleixin amb el que 

s’ha pensat i aplicat inicialment, de tal manera que faciliti la identificació de les diferents 

pantalles de l’aplicació. 

▪ Proves de Competència Comunicativa. Es farà un seguiment de l’ús del vocabulari 

i expressions empleades per tal d’evitar errors ortogràfics i de traducció en els diferents 

llenguatges que pugui tenir l’aplicació. 

▪ Proves de Compatibilitat. Es pretén que l’aplicació sigui compatible en diferents 

entorns, per això es faran diferents proves de validació. 

▪ Proves Estructurals. Es realitzarà l’anàlisi del codi per tal de comprovar que sigui 

efectiu i que mantingui una estructura coherent, d’acord amb la seva implementació per a 

les determinades funcionalitats. 

3. Disseny 

3.1  Punt de Vista de la Informació  
 

L’objectiu d’aquest punt de vista està centrat en els tipus de dades tractades pel sistema, la seva 

semàntica i les restriccions imposades sobre la utilització i la interpretació d’aquest informació. 

Per tant, aquest apartat estarà enfocat a l’explicació dels diferents diagrames dissenyats per tal 

de representar conceptualment les bases i funcionalitats de les quals es sustenta el projecte, a 

més a més de les relacions dels casos d’ús.  

Aleshores, per tenir un punt de partida després de l’anàlisi Funcional i l’anàlisi de Requisits per 

tal de representar el model obert i distribuït (RM-ODP), procedirem a realitzar el disseny 

conceptual per identificar les entitats i relacions del nostre sistema, de forma que s’intenta 

dissenyar un model conceptual que sigui escalable. 
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3.1.1 Disseny Conceptual (Diagrama de Classes) 

 

 

• Decisions de disseny: 

- La gestió de la autenticació de l’usuari al sistema, es representa de manera que tots els 

usuaris incloent l’administrador, tinguin el mateix punt d’entrada. Amb això aconseguim que 

alhora de identificar-se al sistema mitjançant el Login, s’identifiqui el tipus d’usuari que està 

accedint amb les seves dades introduïdes per tal de definir els permisos. 

- D’altra banda també s’estableix que l’usuari pugui sol·licitar un rol en el sistema, és a dir 

pugui optar a ser un titular o entitat. 

- Les imatges estadístiques que s’afegiran a un informe, es generen mitjançant l’Id de 

l’informe i l’extensió del fitxer seleccionat, de manera que les imatges es desaran a un sistema 

de fitxers. 

 

 

 

Figura  9 - Diagrama Conceptual de Classes 
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Figura  10 - Diagrama relacional de la BBDD 

3.1.2 Disseny Relacional de la BBDD 
 

Tal com s’ha especificat al punt de vista de la tecnologia, el SGBD (Sistema de Gestió de Base 

de Dades) a partir del qual es durà a terme el disseny serà PostgreSQL.  

Aleshores com està pensat guardar les dades mitjançant la persistència en la  base de dades, 

seguint el patró dels requeriments i els diagrames tant de classes com de casos d’ús, el disseny 

relacional de les taules serà el següent: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Aspectes a destacar: 
 

✓ Respecte a les relacions, s’ha de destacar que representarem el tipus de relació 

OneToMany per als identificadors d’atributs de les entitats amb “id<nomTaula>”, de 

manera que en l’altre extrem de la entitat de la mateixa relació s’identificarà amb la PK, 

sent del tipus de relació ManyToOne. 

 

✓ Les entitats de tipus enumeration, no estaran contingudes en la BBDD de manera que 

seran constants  en l’aplicació. 

 

✓ Un usuari podrà tenir els següents rols : Administrador, Entitat, Titular i Usuari sense rol. 
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✓ Un Administrador podrà contestar diverses consultes fetes per usuaris. 

 

✓ Les tipologies de reporting seran creades per un administrador. 

 

✓ Una operació pot ser creada per una entitat i titular. També contindrà un informe (report). 

 

✓ Un informe pot ser creat per una entitat i titular. A més a més aquest contindrà tipologies 

de reporting i serà utilitzat per a aportar descripció a les operacions i informació de 

reporting. 

 

✓ Una declaració contindrà el seu declarant, ja sigui entitat o titular, així com la operació i 

informe al qual fa referència. 

 
 

3.2 Arquitectura de la aplicació 
D’acord amb els diversos estils arquitectònics que tenim disponibles, s’ha decidit que la millor 

opció es construir l’aplicació composta de les següents arquitectures: 

 

• Arquitectura client-servidor: Les tasques es reparteixen entre els proveïdors de serveis 

(servidors) i els demandants d’aquests serveis (clients). El client realitza peticions a un 

altre programa, el servidor, que es el que li ofereix resposta. 

• Arquitectura orientada a objectes distribuïts: Arquitectura oberta que permet afegir 

nous recursos fàcilment. Ofereix també major flexibilitat i escalabilitat. 

• Arquitectura SOA: Orientada a serveis. Es caracteritza per la flexibilitat, versatilitat i 

optimització de treball amb dades i coordinació. 

• Arquitectura per capes 
 

Tanmateix, destacarem que per al desenvolupament de programari d’aquest projecte s’ha decidit 

fer ús de l’arquitectura de 3 capes, ja que a través d’aquesta partim de l’avantatge de que la 

infraestructura de l’aplicació es desacobla en 3 capes diferents amb l’objectiu de facilitar la 

transformació del projecte en cada fase. Amb això aconseguim que els àmbits es mantinguin 

aïllats i es faciliti el canvi d’una part del sistema sense que afecti a les altres parts. 

 

L’estructura d’aquesta arquitectura es descriurà en el següent apartat. 
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3.3 Punt de Vista de la Computació  
 

L’aplicació estarà dividida en components, de manera que partint de l’especificació dels casos 

d’ús i funcionalitats proporcionada anteriorment es procedirà a dur a terme el diagrama de 

components. 

*NOTA: Seguint amb el disseny de l’arquitectura de l’aplicació, s’ha afegit en la capa Business 

(Negoci) una possible integració amb un sistema extern de Reporting Financer per a permetre 

en un determinat moment publicar informació detallada d’estadística i/o imatges amb gràfics que 

ajudin a representar l’estat de les declaracions, operacions, informes, etc. 

Figura  11 - Diagrama de Components 
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3.3.1 Interfícies Components 
 

A continuació es mostrarà la definició de les interfícies amb les operacions de cada component 

amb l’objectiu de facilitar la visualització dels diagrames. A més a més, es pretén tenir en compte 

que la distribució de les funcionalitats en les interfícies sigui equitativa. 

 

 CAPA PRESENTACIÓ  

 

Figura  12 - Interfícies dels Components de la capa de presentació 
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 CAPA NEGOCI 

 

 

 

 

Figura  13 - Interfícies dels Components de la capa de negoci 
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 CAPA INTEGRACIÓ 

 

 

 

Figura  14 - Interfícies dels Components de la capa d’Integració  
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3.3.2 Refinament dels Components 
Seguint amb la definició de les interfícies i dels requisits funcionals establerts, el nostre 

sistema permetrà dur a terme les següents operacions en cada component, tot destacant que 

durant el procés d’implementació, es podrà dur a terme alguna modificació al respecte que serà 

comunicada. 

 

COMPONENT OPERACIÓ 

 

 

 

SYSTEM 

ADMINISTRATION 

✓ Login – Identificació al sistema 

✓ Logout – Sortida del sistema 

✓ Registrar un Administrador 

✓ Assignar rol a l’usuari 

✓ Eliminar usuari 

✓ Afegir, Esborrar, Actualitzar i Llistar Tipologies de Reporting 

✓ Obtenir i accedir a una Tipologia de Reporting 

✓ Llistar tots els usuaris del sistema 

 

 

PROFILE 

✓ Registrar un Usuari 

✓ Modificar dades usuari 

✓ Gestió rol de l’usuari (Registre) 

✓ Llistat Usuaris del sistema 

✓ Accés a la fitxa d’un usuari 

 

 

OPERATIONS 

✓ Afegir, modificar, esborrar i llistar una Operació. 

✓ Accedir a la fitxa d’una operació 

✓ Afegir, modificar i esborrar un Informe de risc 

✓ Obtenir i consultar un Informe 

✓ Afegir, actualitzar i esborrar una imatge estadística a l’Informe 

 

 

 

 

SITUATION 

✓ Crear una consulta d’un dubte o qüestió 

✓ Llistar les consultes pendents 

✓ Respondre a una consulta 

✓ Llistar totes les operacions creades quan es publiqui una declaració 

✓ Publicar una declaració de risc per a la CIRBE 

✓ Llistar el estat de les declaracions 

✓ Obtenir i consultar una declaració publicada 

✓ Actualització de l’estat de la declaració per part d’un Administrador 

✓ Esborrar una declaració 

Figura  15 - Taula Resum d’Operacions dels Components 
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 CAPA PRESENTACIÓ 
 

Aquesta capa ha d’implementar les diferents interfícies per a oferir les funcionalitats descrites 

anteriorment. 

Per al primer refinament de components, s’aplicarà el patró MVC (Model Vista Controlador) 

tenint en compte l’arquitectura de l’aplicació que s’ha esmentat en l’apartat anterior i suposarem 

que el model l’implementem a la capa Business. Tanmateix, obtindrem un primer refinament del 

component de Presentation diferenciant el component que tindrà la funció de controlador 

(Controller) i els que tindran en canvi la funció de vistes (Views). 

 

 

Figura  16 - Primer Refinament Components Capa de Presentació 

A continuació es durà a terme un segon refinament, de manera que es prenen les següents 

decisions de disseny: 
 

✓ Aplicarem el patró FrontController, que permet tenir un controlador per a totes les 

operacions d’un component. 

✓ Aplicació patró Command, que permetrà no implementar les operacions dintre del 

controlador. 

✓ El controlador té la funció de coordinar el procés, no obstant la implementació està 

desacoblada. 

✓ Com que una operació qualsevol pot produir un error, aquesta serà enllaçada a una vista 

específica que mostrarà l’error que s’hagi produït. 

✓ Cada acció que l'usuari pot realitzar per mitjà de la interfície d'usuari (GUI) es mapejarà 

amb una relació 1:1 amb una vista i el controlador simplement executa aquestes accions. 

✓ Es defineix una acció per cada funcionalitat especificada en la interfície. A més a més, 

tindrem menys vistes que accions ja que es poden agrupar varies accions en una vista. 

Aquestes vistes es representaran en els prototips que es mostraran posteriorment. 
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Figura  17 - Segon Refinament Component SystemAdministration - Presentació 

❖ Component SYSTEM ADMINISTRATION 
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❖ Component OPERATIONS 

Figura  18 - Segon Refinament Component Operations - Presentació 
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❖ Component SITUATION 

 

 

Figura  19 - Segon Refinament Component Situation - Presentació 
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❖ Component PROFILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPA NEGOCI 

 

La capa de negoci ha d’implementar les funcionalitats descrites amb una arquitectura 

suficientment flexible de tal manera que en el futur es puguin integrar noves funcionalitats i 

ampliar les actuals. A més a més, en aquesta capa també es tindrà en compte els components 

que s’encarreguen de comunicar-se amb el sistema extern a l’aplicació Reporting Financer 

especialitzat en emmagatzemar operacions de risc financer de determinades entitats financeres 

això com imatges amb gràfics estadístics dels informes i declaracions. 

 

Figura  20 - Segon Refinament Component Profile - Presentació 
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Pel que fa al disseny, els components de la capa de negoci ja estant suficientment refinats i per 

tant no serà necessari realitzar refinaments addicionals.  

Implementarem aquesta capa tot aplicant el patró Facade (Façana), ja que proporciona una 

interfície consistent per als objectes de negoci i també disposa de l’opció d’aïllar el client dels 

canvis en la lògica de negoci. 

 

 CAPA INTEGRACIÓ 

La capa d’integració gestionarà la informació localment persistent de l’aplicació, de manera que 

s’ha de gestionar tota la informació necessària per a poder proporcionar les funcionalitats 

descrites anteriorment. 

Figura  21 - Refinament Components Capa Negoci 
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D’altra banda, seguint amb el mateix raonament que en la situació anterior, la capa d’Integració 

ja està prou refinada, i es podrà aplicar el perfil javaEE a partir del següent diagrama que ja 

teníem anteriorment reflectit: 

 

 

3.4 Refinament Components aplicant perfil JavaEE 

 

Repassarem a continuació les premisses a tenir en compte respecte a les decisions de disseny 

que s’han pres i que són importants per dur a terme el refinament de components aplicant el perfil 

JavaEE: 

 

Figura  22 - Refinament Components Capa Integració 
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 CAPA PRESENTACIÓ 

o Decisions de disseny 

✓ La vista inicial tindrà un llistat amb totes les etiquetes i permetrà esborrar-les, afegir-ne 

de noves i actualitzar-ne la informació. 

✓ Ús del framework Java Server Faces (JSF). 

✓ Ús del controlador servlet FacesServlet, disponible amb JSF. 

✓ Les accions corresponents als commands es definiran amb ManagedBeans. 

✓ Les vistes s’implementaran mitjançant Facelets. 

✓ Ús dels estereotips <<action>>, <<servlet>>, <<facelet>>, <<ManagedBean>>. 

Tot seguit aplicarem el perfil JavaEE obtenint els següents diagrames per a cada component: 

❖ Component – PROFILE 

Figura  23 - Aplicació Perfil JavaEE Component Profile - Capa Presentació 
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Figura  24 - Aplicació Perfil JavaEE Component SystemAdministration - Capa Presentació 

❖ Component -  SYSTEM ADMINISTRATION 
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Figura  25 - Aplicació Perfil JavaEE Component Operations - Capa Presentació 

❖ Component – OPERATIONS 
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Figura  26 - Aplicació Perfil JavaEE Component Situation  - Capa Presentació 

❖ Component - SITUATION 
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Figura  27 - Aplicació Perfil JavaEE Component SystemAdministration - Capa Negoci 

 CAPA NEGOCI 

o Decisions Disseny 

✓ Es tindrà en compte que l’accés a la capa de negoci ha de ser tant remot com local.  

✓ Les operacions no tindran estat i seran síncrones. 

✓ S’ha decidit que sigui el contenidor Java EE l’encarregat de gestionar les transaccions. 

✓ Ús del patró Façana. 

✓ Com que estem fent servir un EJB de sessió sense estat, el contenidor JavaEE ens 

resol tota la complexitat derivada de les comunicacions remotes, el comportament 

transaccional i la gestió de la seguretat. 

✓ Creació dels estereotips “EJBRemoteInterface” i “EJBLocalInterface” per poder identificar 

les dues interfícies tant en remot com en local i també el estereotip “EJBSessionBean”. 

Tot seguit aplicarem el perfil JavaEE obtenint els següents diagrames per a cada component: 

❖ Component – SYSTEM ADMINISTRATION 
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❖ Component - PROFILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Component – SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28 - Aplicació Perfil JavaEE Component Profile - Capa Negoci 

Figura  29 - Aplicació Perfil JavaEE Component Situation - Capa Negoci 
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❖ Component - OPERATIONS 

 CAPA INTEGRACIÓ 

o Decisions Disseny 

✓ Tindrem en compte que les dades s’emmagatzemaran en una BBDD relacional i 

que l’accés a la capa d’integració des de la capa de negoci serà local. 

✓ S’ha pres la decisió d’implementar els components amb JPA (Java Persistence 

API), que és un framework del llenguatge Java que ens permet gestionar BBDD 

relacionals. 

 

Tot seguit aplicarem el perfil de la tecnologia JavaEE obtenint els següents diagrames per a cada 

component: 

 

Figura  30 - Aplicació Perfil JavaEE Component Operations - Capa Negoci 
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❖ Component – SYSTEM ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Component – PROFILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31 - Aplicació Perfil JavaEE Component SystemAdministration - Capa Integració 

Figura  32 - Aplicació Perfil JavaEE Component Profile - Capa Integració 
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❖ Component – OPERATIONS 

 

❖ Component – SITUATION 

Figura  33 - Aplicació Perfil JavaEE Component Operations - Capa Integració 

Figura  34 - Aplicació Perfil JavaEE Component Situation - Capa Integració 
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➢ Especificació de Components (INTEGRACIÓ) 

A continuació modelem les dependències de cada component de la capa d’Integració 

desenvolupada anteriorment amb les classes del punt de vista de la informació que el 

component precisa mitjançant el següent diagrama de components: 

3.5 Diagrama Interacció entre Capes 
L’objectiu d’aquest apartat es mostrar l’interacció entre objectes en una mateixa capa i entre les 

capes de l’arquitectura del nostre sistema en el moment de dur a terme una determinada acció. 

 

Per exemple, procedirem a mostrar el funcionament d’Interacció quan un titular o entitat pretén 

donar d’Alta una nova Operació al sistema. Per fer-ho accedirà al component “Operations” y 

escollirà l’opció Afegir Nova Operació. 

 

També es mostra la interacció entre capes a través de la visualització en el llistat d’operacions 

assignades del component “Situation” on el titular podrà veure l’operació que ha creat. 

Figura  35 - Diagrama de dependències entre els components i la capa d’integració  
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3.6 Interfície Gràfica d’Usuari (Prototip) 
 

Per tal d’oferir una visió global del que serà l’aplicació, es presentarà un Prototip inicial per 

poder veure de forma fàcil com seria el funcionament de l’aplicació i el seu aspecte visual. No 

obstant, s’ha de remarcar que serà tan sols un punt de partida, i que podrà ser modificat en la 

següent etapa de Anàlisi i Disseny de l’aplicació amb més detall. 

 

Per al tema funcional, s’utilitzarà el programari web 

NinjaMock per fer un prototip tipus wireframe.  

 

 

 

Es mostraran a grans trets les pantalles del conjunt de l’aplicació per tenir un punt de partida i 

una idea inicial de com es vol enfocar el disseny de les diferents pantalles, de manera que no es 

representaran totes les vistes ja que ocuparien moltes pàgines del treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 - Diagrama de Seqüencia: Afegir una Nova Operació i veure-la al llistat 

Figura  37 - Programa utilitzat per al Prototipus 
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Figura  38 - Vistes Prototip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login View 

Pàgina Inicial - Home 
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Registrar Usuari- Sign Up 

Main Menu - View 
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Update User View 

User Role  View 
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SystemAdministration - ReportingTypesListView 

SystemAdministration - UserListView 
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Operations - OperationsListView 

Operations - ShowOperationView 
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Operations - ReportListView 

Operations – ShowReportView 
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Situation – QuestionsListView 

Situation - AskQuestionView 
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ShowQuestionView (Answer) 

Situation – DeclarationView 
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Figura  39 - Estructura del codi del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Implementació      
 

Aquest és un punt inflexió en el projecte, ja que fins ara hem estat treballant en la part 

d’investigació, anàlisi i disseny del nostre producte, i això significa que arribat a aquest punt ja 

tenim clar el que es vol implementar i la metodologia que haurem de seguir per assolir els 

objectius plantejats. 

Aleshores, canviarem d’etapa i ens enfocarem a una visió més 

tècnica, de manera que a continuació, mostrarem que tot projecte 

que utilitzi la tecnologia Java EE, ha de comptar amb els 

següents components en la seva estructura i que són els que 

caracteritzen la part del darrere de l’aplicació:  

➢ src : Carpeta en que es troba el codi font de les classes i 

interfícies de la aplicació. Dins d’aquesta hi trobem les 

subcarpetes o package que contenen els identificadors de la 

tecnologia que hem usat: 

 

✓ ejb: package que conté les classes EJB (Enterprise Java 

Bean) i que formen la capa de negoci. 

 

✓ jpa: package que conté les classes que representen les entitats JPA (Java Persistence 

API) i que formen la capa d’integració. 

Situation – PublishDeclarationView 
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✓ managedbean: package que conté les classes Java que recolleixen la interacció de 

l’usuari amb l’interfície de l’aplicació, i que forma part de la capa de presentació. 

✓ META-INF: carpeta que conté els fitxers: 

o application.xml: ens indica la estructuració de la aplicació al compilar per al 

servidor d’aplicacions 

o persistence.xml: arxiu que configura les opcions de persistència per al gestor 

de Base de dades creant les taules o validant l’esquema de la base de dades. 

➢ docroot: carpeta en la que trobarem els recursos necessaris per a la interfície de l’usuari 

de l’aplicació. Per tant, conté per una banda les fulles d’estils i JavaScript i la carpeta 

d’imatges, i per altra banda conté els fitxers amb els facelets xhtml que representen les 

vistes a través de les quals l’usuari podrà interactuar amb l’aplicatiu.  

A continuació es mostra les subcarpetes que conté: 

✓ resources: està formada per les següents carpetes que conté els recursos per a la 

interfície: 

o css: està compost per les fulles d’estils 

o images: imatges que volem mostrar en l’aplicació 

o js: fitxer javaScript necessari per a la correcta funcionalitat de la interfície. 

➢ WEB-INF 

✓ faces-config.xml: conté la configuració emprada per els Java Server Faces 

(JSF). 

✓ web.xml: fitxer que conté les diverses opcions de configuració per al 

desplegament de la capa de presentació de l’aplicació. Són un exemple, 

l’indicador del controlador Faces Servlet, o l’establiment de quina és la pàgina 

d’inici de l’aplicació. 

Seguidament es detallaran les característiques essencials de les 3 capes que formen 

l’arquitectura de l’aplicació: 

4.1 JPA – Capa Integració 
S’ha implementat la capa d’integració tenint en compte el disseny inicial.  

Tanmateix, per tal de destacar alguns aspectes, comentarem que s’ha 

utilitzat la herència de classes amb l’objectiu de reutilització de codi, 

de manera que les classe JPA Entity, Incumbent i UserWithoutRole 

hereden de la classe pare User. En conseqüència, això ens ajuda a 

evitar el fet de duplicar el codi per una part, i per l’altra ens ajudarà a 

tenir l’aplicació preparada per a certs canvis que vulguem implementar 

de cara al futur, ja que si decidim diferenciar els diferents tipus de perfils 

del nostre aplicatiu, això ens permetrà realitzar uns canvis en un mateix 

lloc que afectaran a la vegada a altres classes, i tindrem un codi més 

net i efectiu. 

 

No obstant, cal destacar que s’ha creat una nova classe JPA UserWithoutRole que també hereda 

de la classe User igual que Incumbent i Entity, i  que representa als usuaris que es registren en 

el sistema des de l’inici (SignUp).  

Figura  40 - Classes JPA 
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4.2 EJB – Capa de Negoci 
Aquesta capa m’ha permès profunditzar i entendre el procés de desenvolupament dels EJB, de 

tal manera que permet visualitzar la interacció amb la capa d’integració, és a dir amb les classes 

JPA, assolint al mateix temps que la persistència en la nostra base de dades PostgreSQL és 

consistent i integra. 

S’ha seguit el disseny plantejat al principi, i s’han 

definit els EJB previstos. Però, sí que es cert que 

durant la implementació s’han hagut de definir i 

modificar alguns mètodes no previstos per tal de que 

la connexió amb  la capa de Presentació sigui correcta 

i que funcionin les vistes, seguint al mateix temps les 

pautes que es van marcar. 

Observem que tenim per a cadascun dels quatre 

components (Operations,Profile,Situation, 

SystemAdministration), les Interfaces en Local i 

Remot, i el fitxer “Bean” que és on es desenvolupen 

els mètodes. 

4.3 Managed Beans – Capa de Presentació  
A través del model del patró MVC, hem representat les classes Java 

Managed Bean, de manera que aquestes es comuniquen amb l’usuari 

a través del controlador implícit en la tecnologia JSF (Faces Servlet) 

recollint al mateix temps la interacció de l’usuari amb la interfície de 

l’aplicació i responent al mateix per les accions realitzades. 

Aquesta connexió dels managed beans amb la part visual JSF, m’ha 

ajudat a comprendre i distingir el funcionament i interacció entre les 

vistes i el model característic, aconseguint al mateix temps una millor 

eficiència i donant-me l’oportunitat de reutilitzar algunes vistes entre els 

diferents perfils de la aplicació. 
 

En aquesta capa, seguint el plantejament inicial s’han definit les classes 

Java previstes. 

A més a més s’han creat algunes classes més tècniques per a la 

configuració de l’aplicació: 

 
 

✓ AppConfiguration: Permet la configuració d’inici de l’aplicació per a establir 

l’administrador per defecte, per a propòsits d’usabilitat. 

✓ DateValidator: Efectua la validació de les dates per a que siguin inferiors a la data actual, 

i que en fem ús en la creació d’operacions i en la publicació de Declaracions. 

✓ Pager: Ens permet configurar les vistes per a que tinguin paginació. 

✓ LocaleController: Proporciona la configuració local del país, utilitzada per a la 

visualització de l’aplicació en diversos idiomes. 

✓ ImageDownloadServlet y ImageSetting: Permeten la configuració de les imatges del 

sistema que es carreguen en els informes (Reports). *(Les expliquem en el següent 

apartat “Decisions d’implementació”). 

Figura  41 - Classes EJB 

Figura  42 - Classes Managed Bean 
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4.4 Vistes – Capa de Presentació 
Com a punt d’inici en l’entrada de l’aplicació web, s’ha definit la vista 

indexView.xhtml, que ens introdueix amb un text i una imatge 

informació bàsica sobre el Reporting Financer. 
 

D’altra banda, s’han definit les vistes d’acord amb les funcionalitats 

emprades en la aplicació,  tenint sempre en compte el disseny inicial 

de l’aplicació al definir-les i el prototip de les pantalles, però cal dir 

que en algun cas s’ha necessitat d’algunes vistes addicionals per a 

quadrar el que es volia dissenyar perquè s’havia considerat més 

adequat la distribució d’una altra disposició o nom de la vista que 

era diferent de la definida al principi. 

 
 

Aleshores, un aspecte important que cal destacar, és la creació 

d’una plantilla (template) que és una carpeta que conté les vistes 

que donen format fixe a l’aplicació, sent aquestes la capçalera 

(header.xhtml), el peu de pàgina (footer.xhtml), el menú principal 

que conté l’accessibilitat als components (menú.xhtml) i la plantilla 

que dona format visual amb els estils i colors predefinits 

(template.xhtml). 
 

Això ha facilitat molt la feina de programació de les vistes, ja que tenint aquesta plantilla, el 

disseny visual ja estava establert, de manera que es podia reutilitzar en totes les altres vistes, 

evitant així la duplicitat de codi i proporcionant major flexibilitat. 

A més a més, tal com vam plantejar a l’inici del projecte, s’ha utilitzat el framework Bootstrap 

per a la capa de presentació, ja que conté plantilles de disseny amb tipografia, formularis, botons, 

quadres, menús de navegació i altres elements de disseny basat en HTML i CSS. 

Amb aquest, s’ha aconseguit oferir un aspecte visual més intuïtiu i homogeni. 

5. Decisions d’Implementació 
A continuació, s’exposaran algunes de les decisions d’implementació preses durant el 

desenvolupament del programari. 

5.1 Autenticació d’usuaris 
Tal com s’ha esmenat anteriorment, s’ha 

decidit crear un nou tipus d’usuari que no té 

rol (UserWithoutRole) i que es el que es 

registra en la pantalla d’inici en “SignUp”, a 

través de la vista “RegisterUserView”. 

D’altra banda, el tipus d’usuari autenticat es 

guarda a una variable de sessió, permetent 

d’aquesta manera comprovar en tot 

moment quin tipus d’usuari intenta accedir 

a una funcionalitat concreta.                                                                                                        

A més a més, quan es decideix tancar la 

sessió, les dades d’aquesta s’esborren immediatament i es perd l’accés a les funcionalitats de 

l’aplicació. 

Figura  43 - Vistes capa presentació 

Figura  44 - Vistes plantilla 

Figura  45 - Diagrama de classes Autenticació 
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Figura  48 - Vista llistat Reporting Types 

5.2 Registres de Titulars i Entitats Financeres 
S’ha decidit que sigui l’administrador del sistema qui, a més de registrar altres administradors, 

pugui registrar els titulars (Incumbents) i entitats financeres (Entity).  

Ho podrà fer de dues formes, accedint en Profile en “Entities List” o “Incumbents List” o accedint 

a una vista compartida al menú de System Administration en “Manage Users”, com veiem a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amb aquesta vista, podem consultar els usuaris i registrar administradors, entitats i titulars. 

5.3 Vista compartida per a alta, modificació i consulta 
Com a millora afegida, durant la 

implementació s’ha decidit substituir al 

component System Administration les 

vistes d’alta i modificació per una sola vista 

única de detall (ReportingTypesDetailView 

i UserRoleDetailView), de manera que a 

través d’un paràmetre que es rebi, es farà 

la funció de alta, consulta o modificació. 

 
 

Això s’ha pensat per tal de reaprofitar la 

vista, ja que en els tres casos és molt 

similar i per tant només cal fer canvis a un formulari. Veiem a continuació la vista del Llistat de 

Reporting Types (Tipologies de Reporting) que són les que crea l’administrador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  46 -Vista Llistat Usuaris 

Figura  47 - Vista compartida 
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• Edit:  

 

• Show: 

 

 
 

 

També s’ha utilitzat el mateix sistema en el component Profile per a la gestió de Entitats, 

Titulars i Usuaris sense rol (EntityDetailView, IncumbentDetailView i UserWithoutRoleView), 

amb el mateix propòsit.  
 

5.4 Publicació de Declaracions 
 

Per a l’administrador del sistema s’ha decidit mostrar a la vista “Show” on es mostren les dades 

de la publicació de la declaració, el nom i cognoms del usuari (Titular o Entitat) que ha realitzat 

aquesta publicació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Validacions 
En els camps dels formularis, quan anem a crear algun determinat tipus de registre, es mostraran 

errors de validació. 

 

Figura  49 - Vistes Show i Edit (Reporting Type) 

Figura  50 - Validacions 
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En canvi, els errors que provocats per una excepció es mostren a través de la vista genèrica 

d’errors: 
 

5.6 Gestió d’imatges 
S’ha decidit desar les imatges estadístiques a un sistema de fitxers, les quals es troben en el 

component Operations, en l’apartat de “Reports”, on les podrem afegir, canviar o esborrar. 

Per a poder realitzar això, s’han creat dues classes en el package managedbean:  

5.6.1 ImageSetting 
Classe encarregada d’escriure les imatges que volem pujar, de manera que s’ha decidit desar-

les al directori JBoss destinat a fitxers estàtics. Per recuperar aquesta ruta es fa servir la instrucció 

de Java:  System.getProperty(“jboss.server.data.dir”)  

La carpeta local on es situaran les imatges que volem pujar s’especifica a continuació:  

 

 

Figura  52 - Configuració carpeta imatges 

 

Les imatges es generaran amb l’Id del Report i l’extensió del fitxer seleccionat. A més, aquest 

nom es desa a la BBDD al camp de text statisticalImage de la taula Report, i amb això es 

permet recuperar la seva imatge associada a través d’un objecte Report. 
 

5.6.2 ImageDownloadServlet 
Esta classe és una extensió de la classe HttpServlet, i s’encarrega de capturar les peticions que 

comencen amb l’adreça /Image/... :             @WebServlet(urlPatterns = "/image/*" 

Aleshores, a partir d’aquesta petició, es recupera el nom de la imatge i es fa una cerca del fitxer 

físic a la carpeta del servidor Jboss. Seguidament, es retornarà el contingut de la imatge 

mitjançant l’objecte httpResponse.  

Figura  51 – Error Excepció 
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Figura  53 - Vista Pantalla Imatges 

D’altra banda, per fer la crida al servlet i visualitzar la imatge, tan sols és necessari afegir a la 

vista desitjada un component del tipus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Multi-Idioma 
Per afegir-li una certa complexitat afegida a l’aplicació, s’ha decidit implementar un sistema 

d’idiomes per tal de interpretar tots els texts que hi ha disponibles a les pàgines de configuració 

en Anglès, Castellà o Català. 

La ubicació de la funcionalitat, es veurà reflectida en la part superior de la pàgina de 

ReportingFinancer, mitjançant 3 icones amb les seves respectives banderes corresponents a 

cada idioma. 

 

 

El procés de traducció dels texts, fa referència a la forma en que es mostren els texts a les vistes, 

de manera que el sistema de canvi de llengua es basa en els següents arxius: 

 

Els idiomes segueixen la mateixa configuració, i utilitzen els 

corresponents codis locale (idioma_país), de manera que a 

cada arxiu trobarem el següent format: 
 

✓ Codi = descripció en l’idioma respectiu 

Veiem alguns exemples dels 3 idiomes:  

• view_messages_ca_ES.properties  -----→     operation=Operació 

• view_messages_es_Es.properties ------→ operation=Operación 

• view_messages_properties ---------------→ operation=Operation 
 

• En les vistes (views): 
Si el label correspon a “operation”, aleshores haurem de modificar aquest text pel següent: 

#msg{[‘operation’]} 

Figura  54 - Sistema Idiomes 
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Amb això, aconseguim que en funció del locale seleccionat es mostri la descripció corresponent 
a un determinat idioma. 
 

• En els managedBean: 

Per tal d’accedir als missatges des dels managedbean utilitzant el locale seleccionat, s’haurà de 

fer el següent (veiem un exemple amb el “registre.duplicate”): 

 

5.8 Paginació 
S’ha decidit paginar les pantalles que contenen llistats dels seus registres afegits 

(ReportingTypes,Operations,Reports,UserRoles,EntitiesList,IncumbentsList,Declarations,Questi

ons...). 

Ho veiem a continuació: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

6. Testing (Proves) 
Aquesta part ens servirà per provar el funcionament del sistema, de manera que seran testejades 

segons cada component les diferents funcionalitats dels casos d’ús que s’ha establert en el 

projecte i s’indicarà si funcionen correctament (OK) o pel contrari si no funcionen (KO).      

6.1 Resum Proves  
• Component System Administration 

Funcionalitats Resultat Test 
Identificació al sistema (Login) OK 
Sortida del Sistema (Logout) OK 

Registrar un Administrador OK 
Registrar usuari sense rol OK 

Registrar Entitat o Titular (assignar rol) OK 
Llistar Usuaris del sistema OK 

Afegir, Esborrar, Modificar Tipologies Reporting OK 
Llistar Tipologies de Reporting OK 

Afegir, Esborrar, Modificar Rols d’usuari OK 
Llistar Rols d’usuari OK 

 

 

 

Figura  55 - Paginació 
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• Component Profile 

Funcionalitats Resultat Test 
Editar les dades per part d’un usuari del sistema OK 
Llistat d’Entitats creades del sistema OK 

Llistat de Titulars del sistema OK 
Llistat d’Usuaris sense Rol OK 

Canviar de rol per part d’un usuari sense rol No realitzat 
 

 

• Component Operations 

o Operations 

Funcionalitats Resultat Test 
Afegir una operació OK 

Esborrar una operació OK 

Llistar i veure detalls de les operacions creades OK 
Modificar / Actualitzar una operació OK 

 

o Reports 

Funcionalitats Resultat Test 

Afegir una informe de reporting OK 

Esborrar un informe de reporting OK 

Llistar  i veure detalls dels informes creats OK 

Modificar / Actualitzar un informe OK 

Afegir o Canviar una Imatge Estadística OK 

Veure una imatge estadística (Show) OK 

Cercar un informe segons la seva tipologia OK 
 

• Component Situation 

o Questions 

Funcionalitats Resultat Test 
Afegir una pregunta  OK 

Veure detalls de la pregunta OK 
Editar una pregunta OK 

Respondre una pregunta per l’administrador OK 
Llistar les meves qüestions OK 

Llistar les qüestions pendents (Usuaris) OK 
Llistar les qüestions pendents (Administrator) OK 

 

 

o Declarations 

Funcionalitats Resultat Test 
Publicar una declaració OK 
Esborrar una declaració OK 

Modificar / Actualitzar una declaració OK 
Veure detalls d’una declaració OK 

Figura  56 - Taula Resum de Proves 



 

 

68 
REPORTING FINANCER 

7. Millora Contínua 
 

Com tot projecte de desenvolupament de programari, sempre trobem aspectes a millorar i per 

això esmentarem algunes possibles millores que penso que serien importants, i que clarament 

evidencia que si disposem de temps i ganes d’evolucionar, sempre podrem trobar quelcom més 

innovador i efectiu. Per exemple: 

 

✓ A nivell comercial, si es volgués distribuir l’aplicació, s’hauria de millorar l’aspecte de la  

Seguretat, de manera que les contrasenyes haurien d’estar xifrades i/o aplicar algun tipus 

d’algoritme de xifratge per a fer les verificacions necessàries, ja que estaríem tractant amb 

dades sensibles dels titulars o entitats financeres (imports, riscos, declaracions personals 

de l’activitat financera, etc). 
 

✓ S’hauria de permetre als usuaris que hagin publicat declaracions en l’aplicació, poder 

descarregar en un Excel les dades de les operacions i informes creats, per tenir un 

registre més personal. 
 

✓  Una altra millora important, i que penso que seria molt efectiva a nivell visual i de 

comprensió, seria crear un quadre de mando, que incorpori en una mateixa pantalla tot 

tipus de resums, gràfiques, situacions, dades proporcionades, cerques segons la data, 

etc. per tal que l’usuari pugui rebre en temps real la seva situació financera actualitzada. 

Aquesta funcionalitat, al principi s’ha pensat implementar-la d’alguna manera més fàcil 

(Resºum Situació), ja que fins i tot s’ha definit la classe JPA (ReportingInformation) i 

alguns mètodes per executar-ho en els EJB i Managed Bean, no obstant, això representa 

augmentar a un alt nivell de complexitat l’aplicació, fet que requeriria un cert temps 

addicional per a poder implementar-ho, i al final no s’ha acabat d’implementar visualment. 

 

✓ Un aspecte important a tenir en compte i que es pretenia realitzar però no s’ha pogut a 

causa de la llarga extensió de la memòria final, és l’anàlisi de la qualitat del codi que 

s’ha emprat en la implementació de la nostra aplicació. Ho podríem fer mitjançant l’eina 

open source sonarQube, ja que es una eina eficient per analitzar software. Aleshores, 

per a poder dur a terme aquesta tasca, s’hauria de modificar el fitxer build.xml de l’Ant, 

tot afegint la llibreria d’escaneig de sonarQube per a Ant, ja que un cop iniciada, pugui 

analitzar el codi mitjançant el comando “ant sonar”. 

 

Seguidament, podríem visualitzar els resultats i dur a terme altres operacions del port 

9000 des d’un navegador accedint a la següent direcció: http://localhost:9000/projects. 

Amb això obtindríem resultats generals, fiabilitat del codi, seguretat, duplicitats, 

comentaris, línies de codi, complexitat ciclomàtica, etc. 
 

 

✓ Finalment, per a considerar que la nostra interfície de l’aplicació és accessible, correcta i 

amigable, s’hauria de poder consultar i obrir en diferents dispositius, com ara els 

dispositius mòbils (Android, IOS, etc), en PC’s o portàtils però com a aplicació d’escriptori, 

etc. D’aquesta manera l’usuari tindria més facilitat alhora de decidir escollir el nostre 

producte, a més a més de que l’aplicació seria més atractiva i agradable. Aconseguint 

això, estarem assolint un gran objectiu per a una aplicació que estaria a un altre nivell. 

http://localhost:9000/projects
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8. Desplegament i Funcionament   
 

8.1. Desplegament 
 

El desplegament de l’aplicatiu s’explicarà amb detall en l’apartat final en “Annexos”, de manera 

que s’anirà pas per pas explicant detalladament tot el procés. 

En conseqüència per a aquesta part, per al desplegament el que farem es executar un fitxer 

build.xml el qual es el que ens permet fer la configuració necessària per a dur a terme el 

desplegament de l’aplicació.  

Aleshores, accedim a Eclipse i després 

executarem el Ant Build sobre aquest fitxer, 

de manera que això permetrà empaquetar tot 

el projecte i l’executarà a través del servidor 

JBoss de tal manera que es crearà un 

desplegable (deploy) i a partir d’aquí, ja 

podrem anar al navegador (Chrome per 

exemple) i accedir a la direcció 

http://localhost:8080/TFG-

ReportingFinancer i se’ns desplegarà 

l’aplicació. 

 

Accedim al sistema com a administrador, i aleshores entrem des del menú de 

SystemAdministration en “Manage Users”, i allí podrem registrar a un usuari com a Incumbent 

o com a  Financial Entity, de manera que ja tindrem un rol que tindrà accés a totes les 

funcionalitats, i en concret a les relacionades amb reporting, que són les de Operations, Reports 

i Declarations. 

D’altra banda, també podem registrar-nos al sistema mitjançant l’opció de “SignUp” de manera 

que estarem accedit com a UserWithoutRole, es a dir no tindrem accés a totes les funcionalitats 

del sistema, però podem donar un cop d’ull a l’aplicació en general i veurem les opcions 

disponibles que té. 

 

 

8.2. Producte Final (Pantalles Aplicació Web) 
 

Un cop ja hem desplegat l’aplicació i ja es pot accedir a ella, ens centrarem en mostrar les 

diferents pantalles que la componen. Es tindrà en compte el rol dels usuaris, de manera que no 

tots tenen accés a les mateixes funcionalitats en l’aplicació, sinó que depenent del rol que hagi 

accedit al sistema, tindrà disponibles unes opcions o unes altres. 

 Es mostraran de forma genèrica, enfocant les pantalles principals. 

Figura  57 - Desplegament aplicació 

http://localhost:8080/TFG-ReportingFinancer
http://localhost:8080/TFG-ReportingFinancer
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8.2.1 Vistes generals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  58 - Vistes de les pantalles d'Aplicació 
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• Questions (Consultes) 
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8.2.2 Administrador 
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8.2.3 Usuari sense rol 
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8.2.4 Titulars i Entitats Financeres 
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9. Conclusions Projecte  
Arribat a aquest punt, he d’esmenar que aquest projecte ha significat molt per a mi. És la part 

final d’una trajectòria de 4 anys i mig cursant el grau d’Enginyeria Informàtica a la UOC 

compaginant-lo amb feina completa i família. La meva parella ha tingut molta paciència i 

comprensió i sempre m’ha ajudat i animat en els moments difícils, gràcies per tot. 

Arribat en aquest punt, vull deixar clar alguns dels aspectes més rellevants que he pogut extreure 

d’aquest treball. 

Primer que tot, considero que aquest ha significat un projecte de cicle complet, al qual fins ara 

mai m’havia enfrontat, i que sent de desenvolupament de programari amb una tecnologia Java 

EE que penso que es molt intuïtiva però a la vegada et pot arribar a fer tenir certs mals de caps, 

m’ha suposat una certa dificultat i molts esforços per completar amb èxit. 

Em vaig marcar uns objectius molt ambiciosos, i que tenia pensat complir i dins del meu punt de 

vista els he complert.  

Tanmateix, en vull destacar que el plantejament del projecte em va suposar molta dificultat, de 

manera que penso que és la part més important del projecte, el disseny i anàlisi del producte que 

volem obtenir, ja que vaig haver de raonar i pensar moltes formes diferents de com encarar el 

projecte, el qual ha estat dissenyat per mi. 

Molt important a tenir en compte la tecnologia a utilitzar i també les combinacions amb que la 

volem acompanyar, ja sigui un determinat framework, l’arquitectura, patrons, el gestor de bases 

de dades, etc, sent aquestes factors de decisió molt importants per tal d’obtenir una combinació 

òptima i el producte desitjat al mateix temps que compleixi amb els requisits que ens marquem a 

l’inici. 

Un cop vaig arribar a la part d’implementació, vaig realitzar que havia d’encarar alguns aspectes 

de manera diferent a la plantejada, i això suposa temps afegit i també molts de mal de caps, ja 

que les coses no surten, els dies passen i veus que el resultat final no arriba a ser el que un 

esperava. Però finalment tot s’aconsegueix, insistint i tenint ganes d’aprendre i millorar. 

Però un fet que’m caracteritza, és que tot i no ser una persona que destaca per ser un “crack”, sí 

que la perseverança, l’esforç i la voluntat de superar-me, m’han ajudat a enfrontar la recta final 

del projecte amb ambició i amb èxit des del meu punt de vista (tot i que es pot millorar). 

Finalment, és moment de fer autocrítica. El projecte que he plantejat em sembla correcte i 

interessant, i amb aquesta temàtica penso que he realitzat una aplicació interessant i que 

compleix amb els objectius. No obstant, no està del tot perfecte i hi ha certes coses que no 

funcionen correctament, tot i que són poques. D’aquesta manera, tal com deia el meu consultor 

Albert, ens hem d’enfrontar a la corba d’aprenentatge, i sempre hem d’estar disposats a millorar 

les coses per evolucionar, i jo penso que he tingut una evolució constant i productiva. 
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10. Glossari 
• Java EE: Significa Java Enterprise Edition, la qual es la plataforma de desenvolupament 

amb funcionalitats específiques per al desenvolupament d’aplicacions empresarials. 

• IDE: Significa Integrated Development Enviroment, i representa el software de 

desenvolupament integrat que soporta tot el cicle de desenvolupament de programari. 

• JDBC: Java DataBase Connector, representa la llibreria que permet la interconnexió de 

les aplicacions Java amb les Bases de Dades, tot proporcionant eines per a la consulta i 

el tractament de dades. 

• Patró MVC: És una patró d’arquitectura de software, que separa les dades i la lògica de 

negoci d’una aplicació de la seva representació i el mòdul encarregat de gestionar els 

esdeveniments i les comunicacions. Es per això, que MVC ofereix la construcció de tres 

components diferents que són el model, la vista i el controlador, es a dir, per una part 

defineix els components per a la representació de la informació, i per altra part per a a la 

interacció de l’usuari. 

• SGBD: Sistema gestor de base de dades, el qual es un programa que permet la interacció 

amb la base de dades d’una manera més interactiva i visual. (Per exemple: PostgreSQL). 

• Command: Patró que permet sol·licitar una operació a un objecte sense conèixer 

realment el contingut d’aquesta operació, ni tampoc el receptor real de la mateixa. Per a 

això, s’encapsula la petició com un objecte, amb el qual es facilita la parametrització dels 

mètodes. 

• JPA: Java Persistence API, representa la API de persistència desenvolupada per Java 

EE. És  un framework que maneja dades relacionades amb les aplicacions que usen la 

plataforma Java. 

• EJB: Significa Enterprise Java Beans, i representen les classes Java dissenyades per a 

executar-se en un contenidor específic. 

• Arquitectura per capes: La programació per capes és un model de desenvolupament 

de software en el que l’objectiu primordial és la separació, és a dir desacoblament, de les 

parts que componen el sistema del software. 

• Arquitectura client-servidor: Model de disseny de software en el qual les tasques es 

reparteixen entre els proveïdors de recursos, anomenats servidors, i els demandants, 

anomenats clients. Un client realitza peticions a un altre programa, el servidor, que es el 

que ofereix la resposta. 

• Framework JSF: Java Server Faces es el framework oficial de Java EE per al 

desenvolupament d’interfícies d’usuari avançades en aplicacions web. 

• Patró Front-Controller: Patró de disseny que consisteix en utilitzar un controlador com 

a punt inicial per a la gestió de les peticions. 

• Patró Facade: Tipus de patró de disseny estructural, el qual té com a objectiu estructurar 

un entorn de programació i reduir la seva complexitat amb la divisió en subsistemes, tot 

minimitzant les comunicacions i dependències entre aquests. 

• Servlet: És una classe en Java, que s’utilitza per ampliar les capacitats d’un servidor. 

• RM-ODP: Model de referència de processament obert i distribuït que proporciona un marc 

de coordinació per a la normalització del desenvolupament d’aplicacions obertes i 

distribuïdes, creant una arquitectura per suportar la distribució, interoperabilitat o 

portabilitat dels sistemes i components. 
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11. Bibliografia 
✓ Repositori UOC O2 de treballs TFG per consultar exemples de projectes. 

✓ Materials UOC d’altres assignatures 
o Especificació Disseny EPCSD (Enginyeria Programari Components i Sistemes 

Distribuïts) 
✓ [Info sobre Reporting Financer] https://cdn2.hubspot.net/hubfs/273205/01-

LOG/ANALYTICS/Ebooks%20y%20CTAs/Reporting%20financiero/101_17_LOG_12%2

0Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20del%20Reporting%20Financiero.pdf 
✓ [Ús de git en eclipse] https://www.arquitecturajava.com/eclipse-git-repositorios/ 
✓ [Documentació HTML] https://www.w3schools.com/html/default.asp 
✓ [Documentació Bootstrap] https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp 
✓ [Tutorial SonarQube] https://www.youtube.com/watch?v=LKp-_7Ft6VQ 
✓ [Documentació SonarQube] 

https://docs.sonarqube.org/latest/analysis/scan/sonarscanner-for-ant/ 

✓ [Dubte JSF] https://stackoverflow.com/questions/8229638/how-to-use-enum-values-in-

fselectitems 
✓ [Documentació de JBoss] https://docs.jboss.org/#all-updates 

✓ Imatges del treball extretes de “Google Imágenes” 
 

12. Annex [Manual desplegament aplicació] 
 

12.1 Introducció desplegament 
 

Aquest manual està enfocat a proporcionar instruccions que permetin realitzar el desplegament 
del projecte a partir del codi font lliurat en format .zip. 
 

✓ En la primera part ens centrem com configurar el SGBD PostgreSQL que és on 
s’emmagatzemarà totes les dades de l’aplicació.  
 

✓ La segona part explica com importar el projecte "TFG-ReportingFinancer" al nostre IDE 
Eclipse des de l'arxiu comprimit ZIP que s'ha proporcionat en aquest lliurament.  

 

✓ La darrera part mostra com compilar, desplegar i accedir a l'aplicació. 
 

12.2 BBDD PostgreSQL 
 

Per a poder emmagatzemar les dades, l'aplicació "TFG-ReportingFinancer" utilitza una base de 
dades PostgreSQL.  
 
Per això hem de tenir instal·lat aquest SGBD en el nostre ordinador. 
 

Seguint el manual proporcionat en l’assignatura de PDP (Projecte Desenvolupament de 
Programari) "Tutorial instal·lació. Laboratori PDP v8.0c.pdf" (pàgina 10 a 12) trobem un 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/273205/01-LOG/ANALYTICS/Ebooks%20y%20CTAs/Reporting%20financiero/101_17_LOG_12%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20del%20Reporting%20Financiero.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/273205/01-LOG/ANALYTICS/Ebooks%20y%20CTAs/Reporting%20financiero/101_17_LOG_12%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20del%20Reporting%20Financiero.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/273205/01-LOG/ANALYTICS/Ebooks%20y%20CTAs/Reporting%20financiero/101_17_LOG_12%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20del%20Reporting%20Financiero.pdf
https://www.arquitecturajava.com/eclipse-git-repositorios/
https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp
https://www.youtube.com/watch?v=LKp-_7Ft6VQ
https://docs.sonarqube.org/latest/analysis/scan/sonarscanner-for-ant/
https://stackoverflow.com/questions/8229638/how-to-use-enum-values-in-fselectitems
https://stackoverflow.com/questions/8229638/how-to-use-enum-values-in-fselectitems
https://docs.jboss.org/#all-updates
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manual d'instal·lació de PostgreSQL pas a pas i la creació d’un usuari anomenat “USER” amb 
tots els privilegis. 
 
Aleshores, un cop ja tenim el SGBD instal·lat correctament tal com indica el manual, passarem 
a crear un nou esquema (Schema) per a emmagatzemar les dades de la nostra aplicació. 
 

Per a això, obrim la interfície de postgreSQL fent clic a la icona "pgAdmin4": 

La interfície de postgreSQL s'obrirà amb un navegador web (en aquest cas GoogleChrome): 

 
En la part de l'esquerra, podem veure que tenim un desplegable i una base de dades anomenada 
"postgres" i dins una part anomenada "Schemas". 
 

 
Ara haurem de crear un Schema nou anomenat "reportingfinancer".  
 
Per a això, accionarem el botó dret del 
ratolí sobre Schemas i seleccionarem 
Create > Schema... 
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Ara ens mostrarà una finestra (pestanya 
“General”) on en el camp "Name" haurem 
de posar el nom "reportingfinancer" (en 
minúscules i tot junt). 
 
 En el camp "Owner" haurem de 
seleccionar l'usuari "USER" que serà el 
propietari d'aquest Schema. Recordem 
que aquest usuari "USER" es va crear en 
la part d'instal·lació i configuració de 
PostgreSQL (veure al principi). 
 
Ara anirem a la pestanya "Security" 
on li donarem tots els privilegis a 
l'usuari "USER".  
 
Per a això, fem clic en el símbol "+" 
en la part dreta de "Privileges" i 
seleccionem "USER" en la llista de 
“Grantee”: 

 

 
Una vegada seleccionat l'usuari, 
passarem a donar-los els privilegis.  
 
Per a això, en el camp "Privileges" 
marcarem "ALL" per a atorgar-li tots 
els privilegis a aquest usuari. 

 

 
 

 
 
 
Abans de guardar i sortir, comentarem una pestanya interessant. Si ens situem en la pestanya 
"SQL" podrem veure el codi SQL per a realitzar les accions que hem configurat visualment però 
des de codi.  
 
Amb aquest codi, es podria copiar, executar en una Query (consulta) i ens realitzaria 
automàticament totes les opcions que hem configurat sense haver d'obrir l'assistent que hem 
utilitzat. 
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Ara sí, seleccionarem "Save" per a guardar i aplicar aquests 
canvis. 
 

Després de crear l'esquema nou, podem veure'l en l'estructura 
de l'esquerra: 
Schemas -> reportingfinancer 
 

La part important en aquesta estructura és la part de "Tables" 
que serà la ubicació on es guardaran totes les taules de dades 
de l'aplicació: 
 

Però si premem el símbol ">" que té a l'esquerra, no desplegarà 
res ja que no existeix encara cap taula: 
 

Això quedarà així, ja que les taules les crearà automàticament 
l'aplicació la primera vegada que l'executem. 

 
 
Això és pel fet que en el projecte, al utilitzar JPA (Java 
Persistence API), existeix un arxiu anomenat 
“persistence.xml” on indica que si en executar l'aplicació, 
troba el Schema "reportingfinancer" però no troba les 
taules (primera execució), ha de crear-les la primera 
vegada i actualitzar-les en les següents vegades (update). 
 
Aquí veiem la ubicació de l’arxiu en la carpeta META-INF: 
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Observem les taules del sistema que ha de crear i/o actualitzar. 
 

Després observem la propietat que permetrà la creació o actualització automàtica de les taules 
a PostgreSQL. (El primer cop que executem el build ha d’estar en “create”) 
 

Finalment veiem el schema que hem seleccionat (reportingfinancer). 

 

12.3 Importació Projecte   
 

El projecte "TFG-ReportingFinancer" s'ha desenvolupat com a projecte Java EE utilitzant 
l'entorn de desenvolupament integrat "Eclipse for JavaEE Developers". Per tant, abans de 
realitzar la importació del projecte hem de tenir instal·lat una sèrie de programes perquè puguem 
utilitzar-lo correctament. 
 
Tal com hem comentat en el punt anterior, en el manual proporcionat pel laboratori de PDP 
(adjunt) "Tutorial instal·lació. Laboratori PDP v8.0c.pdf" hi ha disponible les instal·lacions pas 
a pas, les configuracions de cadascun d'aquests programes i exemples. 
 
Més concretament, aquests programes 

són: 

 

 

 
Una vegada ja tenim tots aquests programes ben instal·lats i configurats passarem a importar el 
projecte "TFG-ReportingFinancer". 

 
 

12.3.1 Importació del projecte amb arxiu ZIP 

 
Es proporciona un arxiu .ZIP amb el projecte. Copiem aquest arxiu a una ubicació del disc C : (la 
podem ubicar per exemple a c:\tfg\pac3)  
 
Ara passem a descomprimir l’arxiu ZIP. 
Botó dret damunt el ZIP: Extract here... 
 
 
Una vegada tenim ubicat l’arxiu ZIP descomprimit passem a obrir el IDE Eclipse: 
 

Per importar el projecte, hem d’utilitzar el menú File ->  Import... 

Ara ens mostrarà una finestra per seleccionar 
el tipus d’importació. Seleccionem “Projects 
from Folder or Archive” i fem clic en el botó 
“Next ”: 

 

 

 

 

Programa Pàgines del manual 
Java JDK Pàgines 5 a 8 

Apache Ant Pàgina 9 

JBoss Pàgines 13 a 31 

Eclipse Pàgines 32 a 65 
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Ara ens mostrarà la següent finestra. Hem de seleccionar el directori que conté el projecte. Fem 
clic damunt el botó “Directory...” 

 

 

Ara seleccionem el nostre directori (el que hem descomprimit) i després podem veure la ruta del 

directori que conté el projecte. Fem clic al botó “Finish”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automàticament Eclipse importarà el projecte al nostre IDE: 

 

 

 

 

 



 

 

87 
REPORTING FINANCER 

Ara que ja tenim el projecte importat correctament, passem a preparar l’entorn per compilar, 
desplegar i accedir a l’aplicació. 
 

12.4 Compilació i desplegament  
Per poder compilar, desplegar i tenir accés a l’aplicació “TFG-ReportingFinancer”, hem de 
arrancar el servidor JBoss. Per fer això, hi ha diverses formes. 

 

12.4.1 Iniciar JBoss (WildFly) amb un CMD 
 
La forma més ràpida i fàcil d’executar el servidor JBoss (WildFly) fora del IDE Eclipse, és obrir 
un CMD de Windows i anar al directori d’instalació del wildfly: 
  
                  C:\Program Files\Wildfly-14.0.1.Final\bin 
i executar: 
  C:\Program Files\Wildfly-14.0.1.Final\bin\standalone.bat 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Si la instal·lació de WildFly és en una ruta diferent a l’arrel de C:\ , anar a: 
 

C:\<ruta>\wildfly-14.0.1.Final\bin 
i executar: 

C:\ <ruta>\wildfly-14.0.1.Final\bin\standalone.bat 
 

Al executar, el servidor JBoss es posarà en marxa i ja es podrà accedir a la direcció 
localhost:8080 des de el navegador i veure que funciona (pàgina inicial de WildFly). 

 

 

12.4.2. Iniciar JBoss (WildFly) en Eclipse 
 
Si hem fet totes les instal·lacions correctament i 
encara no tenim visible la pestanya “Servers” 
oberta, hem d’anar al menú: 

 
 
 

 
Ara ens mostrarà un llistat i hem de seleccionar 
Server a Servers i fer clic a “Open”: 
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Ara ja tindrem la pestanya disponible: 
 
Podem veure que el servidor WildFly 14 està 
aturat (Stopped) inicialment, per posar-ho en 
marxa podem fer clic dret damunt el servidor i 
seleccionar “Start” al menú desplegable: 
 
Una vegada s’ha iniciat, es pot veure que ha 
canviat el nom a [Started]. 

 
 
Això vol dir que el 
servidor JBoss ja està 
iniciat correctament. Si 
ara obrim un navegador 
web i anem a la direcció 
localhost:8080 podem 
veure la pàgina inicial de 
WildFly (JBoss): 

 
 

 

 

 

12.4.3. Compilació, desplegament i accés 
 

Ara que ja tenim el Schema “reportingfinancer” creat correctament a PostgreSQL, el projecte 
correctament importat a Eclipse des del ZIP i el servidor JBoss iniciat (WildFly), es moment de 
compilar i desplegar el projecte.  
Per fer això, hem de buscar l’arxiu “build.xml”, i fer clic dret damunt ell i seleccionar Run As -> 
Ant Build : 
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El procés comença compilant el projecte 
(finalitzant amb un BUILD 
SUCCESSFULL) i més tard desplega en 
JBoss. 

 

 

 

 

 

Una vegada ha finalitzat, ja podem anar al navegador web i posant la direcció: 
 

http://localhost:8080/TFG-ReportingFinancer 
 

Podrem accedir a la aplicació TFG-ReportingFinancer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per comprovar que funciona, anem a PostgreSQL i anem a refrescar les dades del Schema 
“reportingfinancer”.  
 
 
Per això, ens posicionem damunt el Schema “reportingfinancer” i fem 
clic dret damunt d’ell per seleccionar “Refresh...” 
 
 
Ara si tornem a desplegar “reportingfinancer” i mirem en “Tables” 
podrem observar que automàticament s’han creat les taules a utilitzar. 

 

 
 

 

http://localhost:8080/TFG-ReportingFinancer
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Ara si mirem les dades que conté la taula usuaris (user), fem clic dret damunt la taula 
“user”:   View/Edit Data -> All Rows 

 
 

 
 

• User:  admin@TFGReportingFinancer.gov 

• Password: admin 

Seguidament si anem al LOGIN de la aplicació i utilitzem aquestes dades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure que entra al sistema correctament i ja tenim disponibles les funcionalitats pròpies 

d’un administrador (accessibles des del menú): 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@TFGReportingFinancer.gov

