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  Resum del Treball:  

Un dels principals handicaps que tenen les persones amb mobilitat reduïda, és 
a l'hora d'estacionar el seu vehicle. Els requisits no es redueixen a sí cap o no 
el cotxe, si no que s'ha de poder carregar o descarregar la cadira de rodes 
amb el suficient espai lliure. 

Aquest treball final de màster està basat en la creació d’una aplicació que 
permet a l’usuari localitzar estacionaments per a persones amb mobilitat 
reduïda, mitjançant la geolocalització. De caràcter col·laboratiu, precisa dels 
propis usuaris per poder incrementar la base de dades.  

Es tracta d'una aplicació nativa destinada principalment a smartphones, 
basada en el Sistema operatiu Android, amb un enfocament consistent que li 
permet mantenir el contingut i estructura en d'altres dispositius. El seu 
desenvolupament segueix la metodologia Waterfall. S’ha fet servir Firebase 
Realtime com a sistema de gestió de base de dades, Firebase Storage per a 
l’emmagatzematge de les fotografies i Google maps per la gestió dels mapes.  

El producte obtingut és una aplicació 100% operativa, complint els terminis 
previstos en la planificació del treball. 
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  Abstract: 

 

One of the main handicaps that people with reduced mobility have is the time it 

takes to park their vehicle. The requirements are not reduced to whether the 

car fits or not, but it must be able to load or unload the wheelchair with enough 

free space. 

 

This final master's project is based on the creation of an application that allows 

the user to locate parking for people with reduced mobility, through 

geolocation. Of a collaborative nature, it requires the users themselves to be 

able to increase the database. 

 

It is a native application for smartphones, based on the Android operating 

system, with a consistent approach that allows it to maintain the content and 

structure in other devices. Its development is based on the Waterfall 

methodology. Firebase Realtime has been used as a database management 

system, Firebase Storage for the storage of photographs and Google maps for 

the management of maps. 

 

The product obtained is a 100% operational application, within the deadlines 

set in the project planning. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 

 
Quan una persona amb mobilitat reduïda es desplaça amb un vehicle 
per una zona que no coneix, sempre es fa la mateixa pregunta, "on hi ha 
un aparcament adaptat?". 
 
Localitzar un aparcament el més proper possible al destí de l'usuari, que 
tingui el suficient espai per poder baixar del cotxe amb la cadira de 
rodes, ja sigui per càrrega lateral o bé per càrrega des del darrere, es 
converteix en molts casos en una tasca molt complicada. L'única solució 
és donar voltes i voltes fins a trobar el preuat aparcament que compleixi 
totes els requisits.  
 
Amb aquest treball de final de màster es vol obtenir una aplicació que 
mitjançant un sistema de geolocalització mostri a l'usuari les places 
habilitades per a tal menester, seria una solució que no només milloraria 
la vida d'aquestes persones sinó que també comportaria una reducció de 
les emissions per combustible al medi ambient.  
 
Només a Barcelona, l'any 2017  havien 5234 places d'aparcament 
destinades per aquest col·lectiu, tot i que el nombre de targes emeses 
era superior a 30.000. Moltes  d'aquestes persones tenen places 
d'aparcament exclusives, identificades amb la matrícula del vehicle, però 
quan s'han de moure per la ciutat fan servir les destinades al 
estacionament comú.  Això fa que hi hagi 30.000 usuaris potencials per 
aquesta aplicació, només a aquesta ciutat. 
 
Un cop decidit el projecte a realitzar es du a terme una recerca 
d'aplicacions similars ja existents, donant com a resultat una sola 
aplicació1 trobada. Després de realitzar un exhaustiu testeig a la 
mateixa, es decideix partir d'un disseny similar, ja que inclou les 
principals idees de la proposta original, però millorant certes funcions i 
afegint altres de noves que ara es passen a detallar. 
 
Com es pot apreciar en les següents fotografies extretes de l'aplicació, 
les quals fan referència a la pantalla principal i la d'estacionament 
(figures esquerra i dreta respectivament), el disseny és minimalista per 
tal d’afavorir l’ampli espai del mapa. 
 
 
 
 
 

                                            
1 https://www.disabledpark.com/ 
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            Pantalla principal                        Pantalla estacionament  
 

 
 

Figura 1 – Pantalles aplicació DisabledPark 
 
A la pantalla principal s'aprecia el mapa de la ubicació de l'usuari, 
ocupant gairebé la seva totalitat. A la part inferior, hi ha una barra de 
botons, esmentant-los d'esquerra a dreta es troba la recerca d’adreça, 
ubicació de l'usuari, afegir una nova plaça de pàrquing i avisar la Guàrdia 
Urbana per estacionament indegut. A la part superior (toolbar), es troba 
el nom de l'aplicació, una icona per compartir-la i un menú que al 
desplegar-ho ofereix una sola opció amb la informació de la companyia i 
el seu projecte. 
 
Comparant l'aplicació existent amb la idea inicial del present de treball es 
passen a detallar els següents punts: 
 

 Els botons situats a la pantalla inicial seran d'una mida una mica més 
grans per facilitar l'accessibilitat. 
 

 Les icones utilitzades per a cadascuna de les tasques seran més 
representatives i en color. 
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 La pantalla d'estacionament seleccionat constarà de més dades útils 
per a l'usuari, els detalls que mostra l'aplicació existent són escassos, 
no indica en cap moment l'accessibilitat al vehicle (càrrega esquerra, 
dreta i / o posterior). 
 

 Hi haurà una opció per pujar la fotografia de l'estacionament, que es 
mostrarà a la mateixa pantalla de característiques. 
 

 Es crearà un botó addicional per informar de possibles anomalies en 
un aparcament de la base de dades, (obres, aparcament inexistent o 
altres raons). 
 

 Es manté el botó de denúncia a la Guàrdia Urbana per ús indegut, la 
normativa municipal a l'Ajuntament de Barcelona defineix aquesta  
tarja com “Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió 
Europea encara que els tràmits i els requisits de concessió, així com 
els avantatges a què dóna dret, són regulats per cada Estat, govern 
autònom o local” i recorda que “l'ús de les targetes d'aparcament de 
forma fraudulenta és sancionable”  i per tant només els usuaris 
portadors de la tarja treure'n profit d'aquesta aplicació. 

 
1.2 Objectius del Treball 
   

L'objectiu del treball és posar en pràctica els coneixements adquirits en 
el transcurs d'aquest màster mitjançant la creació d’una eina en format 
d'aplicació, capaç d’aportar a l'usuari els diferents emplaçaments per 
poder estacionar el seu vehicle en el menor temps possible . 
 
Requeriments funcionals: 
 

 RF1 Mostrar mapa  estacionaments  
Mostra mapa de la zona on es troba l'usuari identificant els 
estacionaments adaptats així com d'altre informació  (punts 
d’interès general). 
 

 RF2 Centrar ubicació  
Situa l'usuari al centre del mapa. 

   

 RF3 Selecció d'estacionament  
Una vegada es prem l'estacionament al mapa, mostra una 
pantalla amb les característiques del mateix, una foto i un accés a 
Google Maps per accedir-hi. 

 

 RF4 Cerca d’ubicació 
Posicionament en el mapa en una zona concreta mitjançant una  
adreça, passant a mostrar els estacionaments d’aquesta. 
 

 RF5 Afegir estacionament 
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Incloure un nou estacionament a l'aplicació, situant l’emplaçament 
al punt geogràfic on es trobi l’usuari, afegint si es desitja 
informació complementària (foto, mides i tipus d'estacionament). 
 

 RF6 Advertència estacionament   
L'usuari marca un estacionament existent amb una advertència 
per diferents motius: no existeix, està en obres, ha passat a ser un 
estacionament privat,  etcètera. Des del mateix accés l'usuari pot  
desfer  l’advertència quan s'hagi solucionat el motiu de la mateixa. 
 

 RF7 Denunciar estacionament  
Mostra el telèfon de la policia per denunciar un ús indegut de 
l'estacionament. 

 
Requeriments no funcionals: 
 

 RNF1 Senzillesa 
L'aplicació ha de ser molt senzilla e intuïtiva d'utilitzar. 
 

 RNF2 Escalabilitat  
L'aplicació ha de ser capaç de suportar un gran nombre d'usuaris 
a la vegada. 
 

 RNF3 Accessibilitat  
L'aplicació ha de poder-se fer anar amb una sola mà. 
 

 RNF4 Agilitat  
L'aplicació ha de proporcionar temps de resposta curts. 
 

 RNF5 Instal·lació  
S'ha de poder descarregar i instal·lar fàcilment. 
 

 RNF6 Maquinari  
El dispositiu ha de comptar amb una càmera fotogràfica i GPS.  
 
 

 RNF7 Software 
El dispositiu ha de tenir Sistema operatiu Android i accés a 
Google Maps. 
 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 

 
Es decideix per un enfocament consistent, mantenint el seu contingut i 
estructura en cadascun dels dispositius on es pugui utilitzar. Es decanta 
per una estratègia d’aplicació nativa, per poder utilitzar els recursos del 
dispositiu mòbil, com ara el GPS i la càmera de fotos, tot i que serà 
necessari disposar de Internet per establir la comunicació amb Firebase 
 i Google Maps. 
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A conseqüència de la curta durada del projecte, així com el reduït 
nombre de persones que treballen en ell, el model a seguir pel seu 
desenvolupament serà la metodologia en cascada (Waterfall), els 
requisits no canviaran a l'estar totalment definits, així com les fases i 
dates de lliurament de cadascuna d'elles, a més, no existirà 
retroalimentació, a excepció de les proves. 
 
Waterfall 
 
Waterfall o model de metodologia en cascada, tal i com defineix el seu 
nom, és un mètode seqüencial que consta de cinc fases o etapes, 
cadascuna de les quals es passa a detallar. 
 

 
Figura 2 – Model Waterfall 

 
1. Requisits: En aquesta fase s'han d'analitzar els requisits i 

necessitats de l'usuari per a posteriorment implementar-los en 
l'aplicació. 
 

2. Disseny: Disseny en general de l'aplicació, a nivell gràfic i 
d'estructura, s'analitzen les diferents eines que es necessitaran 
per a la codificació del procés. 
 

3. Implementació: En aquesta fase es realitza la codificació de 
l'aplicació, basant-se en tot el descrit en els punts anteriors. 
 

4. Verificació: Un cop s'ha finalitzat la programació, l'aplicació s'ha 
de provar exhaustivament i anar corregint els errors que puguin 
aparèixer, per a això, és interessant seguir els passos descrits als 
casos d'ús, redactats a l'apartat de disseny. 
 



 

6   

5. Manteniment: Queda fora de l’abast d’aquest TFM però aquesta 
es una fase que acompanyarà a l’aplicació al llarg de la seva 
existència, corregint possibles errors que no s'han tingut en 
compte en la fase de verificació, incorporant noves millores a 
l'aplicació i fent créixer el producte per tal de facilitar l'expansió en 
el mercat del mateix. 

 
 
1.4 Planificació del Treball  

 
En el següent calendari, es pot apreciar la disponibilitat en dies 
laborables i festius dels que es disposarà per a la realització de tot el 
projecte. S’ha calculat 4 hores per dia disponible. També es pot observar 
l'inici i la finalització de cadascuna de les etapes del treball. 
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Figura 3 - Taula dies/hores disponibles 
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Tot seguit es detallen cadascuna de les tasques a realitzar amb el seu 
corresponent nombre d'hores. 
 

PAC1 - Pla de treball 

Tasca Hores 

Inici TFM i proposta - Propostes de TFM, valorant amb el  professor 
pros i contres  de cadascuna  d'elles. Llegir documentació aportada  
pel curs. 

16 

Cerca d'informació - Aplicacions similars, rati de persones com a 
usuaris potencials, eines necessàries, etc. 

8 

Redacció Pla de treball - Redacció del present pla de treball, apartats 
del 1.1  al 1.6 

16 

Taules i diagrama Gantt - Estudi i desenvolupament de les taules amb 
les tasques a realitzar així com els diagrames de Gantt. 

20 

Revisió i lliurament Pla de treball - Revisió del document a lliurar 
modificant els errors que es puguin trobar i afegint la informació que 
manqui. 

16 

TOTAL 76 

 

PAC2 - Disseny 

Tasca Hores 

Usuaris i requisits - Estudi i entrevistes d'usuaris així com els requisits 
del mateixos. 

8 

Context d'us - Amb els usuaris designats, és realitza un context d’us 
per la detecció de les funcionalitats idònies per l'aplicació. 

8 

Escenaris d'us - Escenaris d'ús amb diferents casos basats en l'estudi 
anterior. 

4 

Fluxos d'interacció - Creació d'un flux d’interacció que mostri 
l'estructura general de l'aplicació. 

4 

Esbós de pantalles - Disseny de les pantalles què contindrà l'aplicació 
(blanc i negre, detall baix). 

8 

Prototip d'alt nivell de l'aplicació - Disseny d'alt nivell amb les pantalles 
que contindrà l'aplicació. 

16 

Diagrames UML - Diagrama corresponent al disseny de la base de 
dades, de les entitats i classes i un de l'arquitectura del sistema. 

12 

TOTAL 60 

 

PAC3 - Implementació 

Fase 1 Desenvolupament 

Tasca Hores 

Cerca informació Android/Firebase - Estudi de les eines Android Studio 
i Firebase pel  posterior desenvolupament de l'aplicació. Valorar les 
versions idònies, investigar l'apartat Storage de Firebase  per 
emmagatzemar les fotografies, etc. 

16 

Base de dades a Firebase - Desenvolupar la base de dades 
necessària  poder tractar les dades de l'aplicació. 

4 

Activities i layouts - Implementar les classes i layouts  prèviament 
dissenyades. 

4 

Redacció memòria - Continuar amb la redacció de la memòria 4 
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incorporant els avanços realitzats a  les tasques anteriors. 

Implementació - En aquesta etapa es codificarà l'aplicació aprofitant 
els frameworks, llibreries i APIs més adequats per a la problemàtica a 
resoldre. 

16 

Redacció memòria - Continuar amb la redacció de la memòria 
incorporant els avanços realitzats a  les tasques anteriors. 

4 

Implementació - Continuar implementant l'aplicació. 16 

Redacció memòria - Continuar amb la redacció de la memòria 
incorporant els avanços realitzats a  les tasques anteriors. 

4 

Implementació - Continuar implementant l'aplicació. 16 

Redacció memòria - Continuar amb la redacció de la memòria 
incorporant els avanços realitzats a  les tasques anteriors. 

4 

Implementació - Continuar implementant l'aplicació. 8 

Redacció memòria - Continuar amb la redacció de la memòria 
incorporant els avanços realitzats a  les tasques anteriors. 

4 

TOTAL FASE 1 100 

Fase 2 Proves 

Tasca Hores 

Proves, correccions i revisió - En aquesta etapa es definiran un 
conjunt de proves per definir el correcte funcionament de l'aplicació. 

20 

TOTAL FASE 2 20 

TOTAL 120 

 
 
 

PAC4 - Lliurament final 

Tasca Hores 

Redacció memòria -  Finalitzar la redacció de la memòria. 32 

Manual compilació -  8 

Manual d'usuari - Redacció del manual d'usuari de l'aplicació. 8 

Presentació en vídeo - Redactar un esbós del que serà la presentació 
de l’aplicació i gravar-ho en vídeo una vegada està finalitzat i assajat. 

12 

TOTAL 60 

 
 
 
Tot seguit es mostren els diagrames de Gantt de cadascuna de les Pacs del 
treball: 
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Figura 4 – Diagrama de Gantt PAC1 

 
 

Figura 5 – Diagrama de Gantt PAC2 
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Figura 6 – Diagrama de Gantt PAC3 

 
 

Figura 7  – Diagrama de Gantt PAC4
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts  
 
Els productes obtinguts són els següents: 
 

1. Aplicació Android per localitzar aparcaments per a persones amb 
mobilitat reduïda, en format .apk  llest per instal·lar. 

2. Base de dades i servei d’allotjament d’imatges a Firebase. 
3. Codi Font de l'aplicació. 
4. Memòria del Treball final de màster. 
5. Manual de compilació. 
6. Manual d'usuari. 
7. Presentació en format vídeo. 

 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria  

 
Els següents capítols es basen en dos grans blocs, el disseny de 
l'aplicació i la programació/implementació de la mateixa. 
 
El disseny de l'aplicació es divideix en les següents fases: 
 

1. Usuaris i context d'ús: conèixer les característiques dels 
usuaris, les seves necessitats i objectius, així com el context d'ús, 
detectar les funcionalitats que haurà de tenir l'aplicació per satisfer 
als seus usuaris. 
 
2. Disseny conceptual: elaborar els escenaris d'ús a partir de la 
informació recopilada a la primera fase. 
 
3. Prototipat: prenent els fluxos d'interacció definits en la segona 
fase, es realitzarà un prototip horitzontal de l'aplicació. 
 
4. Avaluació: planificar l'avaluació del prototip i corregir els errors 
de manera iterativa. 

 
Al bloc de programació es realitzarà la implementació de l’aplicació 
segons el disseny realitzat amb anterioritat, explicant les tecnologies i 
frameworks que s'han fet servir. 
 
Per finalitzar, hi hauran uns capítols destinats a conclusions, bibliografia i 
annexes. 
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2. Disseny centrat en l'usuari (DCU) 
 

 
El disseny de l'aplicació es realitza mitjançant la filosofia de disseny 
centrat en l'usuari (DCU), la qual, aporta uns millors resultats degut a 
que l’estudi i posterior procés està basat en la visió i les necessitats dels 
usuaris. És un mètode que fa que l'usuari s'involucri i participi d'una 
manera molt més activa i directa, proporcionant a l'aplicació un major 
grau d'usabilitat i accessibilitat. 
 

2.1  Usuaris i context d'ús 
 
En aquesta fase es passa a detallar les característiques, necessitats i 
objectius dels usuaris. 
 
2.1.1 Perfils d’usuari 

 
L'objectiu de la pròpia aplicació marca el perfil d'usuari què la farà servir, 
portadors d'una targeta d'estacionament  per a persones amb mobilitat 
reduïda. Dins aquest perfil, l'usuari pot ser el propietari de la tarja, o bé, 
la persona acompanyant. Ha d'estar familiaritzat amb l'ús dels 
smartphones, amb un coneixement mínim en aplicacions com ara 
Google Maps. 
 
En quan a la implicació en el desenvolupament de l’aplicació, es poden 
distingir dos tipus d'usuari: 
 

 Actius, aquells usuaris que espremen cadascuna de les funcions 
de l'aplicació, actuant i participant de forma activa. 
 

 Passius, aquests usuaris redueixen la seva participació amb 
l'aplicació a moments puntuals i actuen com a observadors de la 
mateixa. 

 
2.1.2 Context d’us 
 

CONTEXT D’US 

Usuaris actius 

 
Aquest grup d'usuaris utilitzar a l'aplicació a qualsevol 
hora del dia, des del vehicle però també ho farà fora 
de ell, per preparar la sortida amb anterioritat. 
 

Usuaris passius 

 
Aquest grup d'usuaris utilitzarà l'aplicació a qualsevol 
hora del dia, des del vehicle, en el moment què cal 
buscar un aparcament adaptat i sempre que es 
dirigeixi a un lloc que desconegui. 
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2.2  Disseny conceptual 
 
2.2.1 Personatges  
 
S'han escollit tres usuaris amb unes característiques el més 
diferenciades possibles, són els que formaran part d'aquest anàlisi. 
 

USUARI 1 

Nom Robert  

Edat 49 anys 

Professió Pensionista 

Tipus d’usuari Passiu 

 
Degut a un accident precisa d’una cadira de rodes elèctrica per poder 
desplaçar-se, no pot conduir, així que per fer-ho li cal l'ajut d'un 
acompanyant.  Disposa d'una furgoneta adaptada amb càrrega per la 
part del darrere del vehicle mitjançant unes rampes telescòpiques. 
 

  

USUARI 2 

Nom Gemma  

Edat 40 anys 

Professió Cuidadora no professional 

Tipus d’usuari Actiu 

 
Cuida del seu marit des de fa 20 anys, en quant als desplaçaments, és 
ella la que s'encarrega de conduir el vehicle familiar, adaptat amb una 
rampa automàtica lateral dreta, la qual, requereix d'un espai mínim d'un 
metre i mig per poder carregar o descarregar la cadira de rodes elèctrica. 
 

 

USUARI 3 

Nom Miquel  

Edat 32 anys 

Professió Estudiant 

Tipus d’usuari Actiu 

 
Pateix una paraplegia des dels 19, condueix un turisme adaptat el qual li 
permet desplaçar-se de forma autònoma. Utilitza una cadira de rodes 
manual, la qual munta i desmunta des del seient del conductor, per 
realitzar aquesta maniobra precisa d'un espai mínim d'un metre. 
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2.2.2 Escenaris d'ús 
 
A continuació es detallen els diferents casos d'ús. 
 

ESCENARI  D’US 1 

Usuari Roberto  

Tipus d’usuari Passiu 

Requeriments funcionals RF1, RF4 i RF3  

 
Roberto crida a un amic perquè l'acompanyi al centre de la ciutat a 
realitzar unes compres. De camí, obre l'aplicació i executa una recerca 
de la direcció a la qual s'adreça, aquesta, li mostra diversos aparcaments 
adaptats. Roberto comprova cada un d'ells per prioritzar aquells que li 
ofereixin la possibilitat de descarregar la seva cadira de rodes per la part 
posterior de la furgoneta, evitant, en la mesura del possible, entorpir la 
circulació de la resta de vehicles. Del grup d'aparcaments a la zona, 
escull tres per les seves característiques, pressiona la pantalla del mòbil 
a sobre d'un d'ells i tot seguit l'enllaç que el porta a obrir l'aplicació de 
Google Maps, la qual li dirigirà fins a l'estacionament. 
 

 

ESCENARI  D’US 2 

Usuari Miquel  

Tipus d’usuari Actiu  

Requeriments funcionals RF1 i RF5   

 
Miquel com cada dia es dirigeix a la universitat. Coneixedor de la zona, 
ja sap on s'ubiquen els aparcaments adaptats. Quan es troba a poca 
distància s'adona que l'Ajuntament ha habilitat un nou estacionament i 
procedeix a aparcar-hi. Obre l'aplicació per tal de afegir-lo a la llista, 
d’aquesta forma la resta d'usuaris podran gaudir del mateix, pressiona la 
icona corresponent i omple la informació necessària. Abans de 
pressionar el botó per actualitzar la llista d'estacionaments es disposa a 
baixar del vehicle i realitza una fotografia perquè s'apreciïn millor les 
característiques de l'aparcament. Un cop realitzada la mateixa, porta a 
terme l'enviament. 
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ESCENARI  D’US 3 

Usuari Gemma  

Tipus d’usuari Actiu  

Requeriments funcionals RF1, RF4 i RF6  

 
La Gemma i el seu marit han sortit a sopar un dissabte a la nit, els han 
recomanat un restaurant en una zona de la ciutat a la qual no solen anar. 
Mentre la Gemma condueix, el seu marit obre l'aplicació a la recerca de 
possibles aparcaments. Troba un que per les característiques li va 
perfecte, però, un cop es troba allà s'adona que l'Ajuntament ha instal·lat 
uns pals a la vorera que li impedeixen fer la descàrrega lateral dreta del 
vehicle. A la fitxa de l'aparcament, es mostra la possibilitat de 
descarregar per l'esquerra i per la dreta pel que procedeix a des de la 
pantalla inicial pressionar el botó d'advertència, marcar l'estacionament i 
omplir la fitxa que apareix indicant l'inconvenient amb el qual s'ha trobat. 
Posteriorment, l'equip encarregat de gestionar l'aplicació, procedirà a 
modificar les dades. 
 

 

ESCENARI  D’US 4 

Usuari Miquel  

Tipus d’usuari Actiu  

Requeriments funcionals RF1, RF4 i RF7  

 
En Miquel es dirigeix al cinema a veure una pel·lícula amb els seus 
amics, mitjançant l'aplicació localitza una plaça d'aparcament adaptada. 
Quan arriba, es troba ocupada per un vehicle sense la targeta 
corresponent. Després d'esperar 10 minuts per si el propietari del vehicle 
ha parat un moment i veient que no és així, pressiona el botó de 
denúncia, accedint automàticament a la trucada telefònica a la Guàrdia 
Urbana per notificar la incívica infracció. 
 

 
 
 
2.3  Prototipat 

 
2.3.1 Prototip a baix nivell 
 
Primer de tot es fa un disseny inicial en blanc i negre per definir 
cadascuna de les pantalles de l'aplicació d'acord amb l'estudi prèviament 
realitzat. 
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A la pantalla inicial (esquerra), es pot observar la disposició gràfica de 
l'aplicació amb una toolbar superior que allotja el logotip, nom de 
l'aplicació i un accés a un menú, el qual, conté un link d'ajuda i una altra 
amb els crèdits de l'aplicació. Tot seguit i ocupant la major part de la 
pantalla es troba el mapa, posicionat a la ubicació de l'usuari per 
defecte. Més avall, un primer botó què centre el mapa a la ubicació de 
l'usuari, un per cercar una adreça, un per afegir un nou aparcament, un 
per informar d'una  advertència i un darrer botó per denunciar un 
estacionament indegut.  
 
A la pantalla de la dreta, una vegada pressionat el botó de cerca, es 
mostra una barra superior on escriure  la adreça a localitzar. 

 
 
 RF1 Mostrar mapa  estacionaments              RF4 Cerca d’ubicació 
 

 
 

     Figures 8 i 9 – Prototip baix nivell RF1 i RF4 
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Quan li donem a localitzar una població o bé quan pressionem el botó de 
ubicació de l'usuari, tal i com es mostra a la figura de l'esquerra, el mapa ens 
mostra els estacionaments adaptats existents dins la base de dades.  
 
A la figura de la dreta, l'usuari pressionarà l'aparcament que sigui del seu 
interès. 
 
       RF2 Centrar ubicació       RF3 Selecció d'estacionament 
 

 
 

   Figures 10 i 11 – Prototip baix nivell RF2 i RF3 
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Una vegada l’usuari ha pressionat l'aparcament desitjat, s’obre una nova 
finestra, en la qual es mostra una  fotografia de l'aparcament (optatiu), l’adreça 
del mateix, tres checkbox amb els possibles espais de càrrega, el tipus 
d'aparcament i el nombre de places. A sota es troben dos botons, un d'ells 
cancel·la l'accés a l'aparcament i l'altre dóna pas a un enllaç amb Google Maps 
per tal que aquest s'encarregui de guiar l’usuari fins al mateix.  
 
A la pantalla de la dreta es pot observar la finestra què apareix  al prémer  el 
botó que afegeix un nou aparcament. En ella, es mostra un missatge indicant a 
l'usuari que estacioni el seu vehicle a la plaça d'aparcament que es vol afegir. 
 
      RF3 Selecció d'estacionament         RF5 Afegir estacionament 
 

 
 

   Figures 12 i 13 – Prototip baix nivell RF3 i RF5 
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Al prémer el botó “Ok” de l’apartat “Afegir nou aparcament”,  s'obre una nova 
finestra amb les dades a omplir relatives a aquest, com ara, el tipus 
d'aparcament, l'espai de càrrega, el nombre de places i un botó que donaria 
accés a la càmera de fotos de la smartphone, sempre que es desitgi incloure 
una fotografia de l'estacionament. 
 
A la figura de la dreta, es pot observar la finestra que s'obre al prémer el botó 
d’advertència, en ella s’indica que s’ha de senyalar l'aparcament en qüestió, 
després de prémer el botó “Ok”. 
 
 RF5 Afegir estacionament     RF6 Advertència estacionament   
 

 
 

   Figures 14 i 15 – Prototip baix nivell RF5 i RF6 
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La figura de l'esquerra mostra la finestra a omplir en el cas de crear una 
 advertència en un estacionament, Les causes poden ser les establertes o bé 
un altre que en aquest cas s'hauria d'omplir en el textbox  inferior.  una vegada 
clicat el botó “Ok” l'estacionament quedarà marcat  al mapa en color vermell. 
 

A la dreta, es pot observar la finestra que s’obre al prémer el botó de denúncia 
per estacionament indegut. Al pressionar  el botó “Ok” redirigeix l'aplicació a la 
trucada telefònica establerta. 
. 
    RF6 Advertència estacionament         RF7 Denunciar estacionament 
 

 
 

   Figures 16 i 17 – Prototip baix nivell RF6 i RF7 
 
 

2.3.2 Prototip a alt nivell 
 

A continuació es mostra el prototip a alt nivell: 
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                      RF1 Mostrar mapa  estacionaments            RF4 Cerca d’ubicació 
 

                      
 

Figures 18, 19 i 20 – Prototip alt nivell RF1 i RF4 
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            RF4 Ubicació cercada    RF2 Centrar ubicació         RF2 Ubicació centrada 
 

                  
 

Figures 21, 22 i 23 – Prototip alt nivell RF4 i RF2 
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          RF3 Selecció d'estacionament          RF5 Afegir estacionament 
 

               
 

Figures 24, 25 i 26 – Prototip alt nivell RF3 i RF5 
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RF5 Afegir estacionament            RF6 Advertència estacionament   
 

                   
 

Figures 27, 28 i 29 – Prototip alt nivell RF5 i RF6 
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            RF6 Advertència estacionament   
 

                   
 

Figures 30, 31 i 32 – Prototip alt nivell RF6 
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      RF6 Advertència estacionament            RF7 Denunciar estacionament 
 

            
 
Figures 33 i 34 – Prototip alt nivell RF6 i RF7
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2.3.3 Diagrama de fluxos 

  
 

 
 

Figura 35 – Diagrama de fluxos 
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2.4  Casos d’us 
 

A continuació es passen a detallar els casos d'ús amb el seu corresponent 
diagrama, aquests serveixen per consolidar la informació obtinguda en els 
anteriors punts. Com a únic actor es té a l'usuari, ja que és el que interactua 
amb l'aplicació en exclusiva. 
 

2.4.1 Diagrames de casos d’us 
 

A la següent figura es pot comprovar com l'actor es relaciona amb els 
diferents apartats de l'aplicació. 
 

Diagrama cas d’us de l’aplicació 
 

 
 

            Figura 36 - Diagrama cas d’us de l’aplicació 
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Al següent diagrama, relacionat amb la selecció d'un aparcament, es pot 
observar com aquesta acció comporta la inclusió de mostrar a l’usuari la 
informació que porta associada. 
 

     Diagrama cas d’us seleccionar estacionament 
 

 
 

            Figura 37 - Diagrama cas d’us 1 
 

La següent imatge, lligada a l'apartat de recerca d’adreça, associa una 
inclusió que ve donada per la pròpia cerca que es genera amb els 
paràmetres definits per l'usuari. 

 
Diagrama cas d’us Cercar adreça 

 

 
 

            Figura 38 - Diagrama cas d’us 2 
 
El següent diagrama, mostra com, afegir un aparcament comporta una 
obligació d'introduir certes dades amb l'opció d'afegir una fotografia. 
 

Diagrama cas d’us afegir estacionament 
 

 
 

            Figura 39 - Diagrama cas d’us 3 
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En el següent diagrama, es pot comprovar com per afegir una 
advertència en un estacionament, s'ha de seleccionar dit aparcament i 
afegir-ne el motiu. 
 

Diagrama cas d’us afegir advertència 
 

 
 

            Figura 40 - Diagrama cas d’us 4 
 
El següent diagrama, mostra la inclusió que comporta trucar per telèfon 
per denunciar un estacionament indegut. 
 

Diagrama cas d’us denuncia estacionament 
 

 
 

            Figura 41 - Diagrama cas d’us 5 
 
 
2.4.2 Taules de casos d’us 
 
A continuació es mostren les taules amb el contingut i  procediments 
dels anteriors casos d'ús presentats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32   

Cas d’us 1 Seleccionar estacionament 

Descripció 

Aquesta acció proporciona a l'usuari l'accés a la pantalla 
de descripció de l'estacionament, des de la qual pot 
accedir a Google Maps per seguir les indicacions 
corresponents. 

Pre-condicions 

El smartphone ha de tenir connexió a Internet i GPS.  

L'aplicació ha d'estar iniciada i situada a la pantalla 
principal.  

Ha d'haver algun estacionament disponible a la ubicació. 

Post-condicions 

Es mostren les característiques de l'estacionament. 

Es mostra una foto. 

Es mostra un botó que dóna accés a Google Maps. 

Es mostra un botó que cancel·la la pantalla. 

Inclou Pantalla amb les característiques de l'estacionament. 

Estén  

Flux 
1. L'usuari fa clic a sobre de la icona d'un estacionament. 
2. Fa clic al botó per dirigir-se a l'estacionament o bé al 

botó per cancel·lar i tornar a la pantalla principal. 

Notes 
En el cas que l'estacionament tingués una advertència, 
l'usuari pot desmarcar-la si aquesta ja no existís. 

 

Cas d’us 2 Cercar adreça 

Descripció 
Cercar una adreça per tal que aquesta nova ubicació 
aparegui en el mapa de la pantalla principal de l'aplicació. 

Pre-condicions 

El smartphone ha de tenir connexió a Internet i GPS.  

L'aplicació ha d'estar iniciada i situada a la pantalla 
principal.  

Post-condicions Es mostra el mapa amb la nova ubicació.  

Inclou Barra de text per d'escriure l’ adreça. 

Estén  

Flux 
1. L'usuari fa clic a sobre de la icona de cercar ubicació.. 
2. Escriu l’adreça a cercar. 
3. Valida o cancel·la la cerca 

Notes  
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Cas d’us 3 Afegir estacionament 

Descripció 
Afegir a la base de dades un nou estacionament amb les 
corresponents característiques. 

Pre-condicions 
El smartphone ha de tenir connexió a Internet i GPS.  

L'aplicació ha d'estar iniciada i a la pantalla principal.  

Post-condicions 
1. Es mostra un quadre de diàleg. 
2. Es mostra la pantalla per introduir les característiques 

de l'estacionament. 

Inclou 
Quadre de diàleg i pantalla per introduir característiques 
de l'estacionament. 

Estén Botó per realitzar fotografia de l'estacionament. 

Flux 

1. L'usuari fa clic a sobre la icona d’afegir estacionament.. 
2. Estaciona el vehicle i prem Ok al quadre de diàleg. 
3. Omple les dades de l'estacionament. 
4. Prem el botó d'agregar fotografia. 
5. Fa la fotografia de l'estacionament. 
6. Valida la fotografia. 
7. Valida l'acció d’afegir apartament. 

Notes La fotografia és un requisit opcional. 

 

Cas d’us 4 Afegir advertència 

Descripció 
Afegir una  advertència a un estacionament existent a la 
base de dades. 

Pre-condicions 
El smartphone ha de tenir connexió a Internet i GPS.  

L'aplicació ha d'estar iniciada i a la pantalla principal.  

Post-condicions 
1. Es mostra un quadre de diàleg. 
2. Es mostra la pantalla per introduir l’advertència. 

Inclou Quadre de diàleg i pantalla per introduir l’advertència. 

Estén  

Flux 

1. L'usuari fa clic a sobre la icona d’afegir advertències. 
2. Prem Ok al quadre de diàleg. 
3. Selecciona l'estacionament. 
4. Omple les dades de l’advertència.  
5. Valida o cancel·la l'acció d’afegir apartament. 

Notes La fotografia és un requisit opcional. 
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Cas d’us 5 Denuncia estacionament 

Descripció 
Denunciar a la Guàrdia Urbana, mitjançant trucada 
telefònica, un estacionament indegut. 

Pre-condicions 
El smartphone ha de tenir opció de trucada telefònica.  

L'aplicació ha d'estar iniciada i a la pantalla principal.  

Post-condicions 
1. Es mostra un quadre de diàleg. 
2. Es mostra la pantalla de trucada telefònica. 

Inclou Quadre de diàleg i pantalla per trucar. 

Estén  

Flux 
1. L'usuari fa clic a sobre la icona de denuncia. 
2. Prem Ok al quadre de diàleg. 
3. Prem el botó de marcar. 

Notes 
El número de telèfon apareix automàticament a la pantalla 
de la trucada telefònica. 
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2.5  Disseny de l’Arquitectura 
 
 
2.5.1 Diagrama d’arquitectura 
 
A la següent figura, es mostra el diagrama d'arquitectura del sistema. Es 
tracta d'una arquitectura definida com a client / servidor, en la qual 
l'aplicació prendrà el paper de client i la part servidor la durà a terme 
Firebase, el qual, internament interaccionarà amb el seu servei de base 
de dades o el de magatzem d'imatges, depenen de la sol·licitud 
efectuada. En certes funcions de l'aplicació, la comunicació client / 
servidor es durà a terme amb els servidors de Google Maps mitjançant 
les seves corresponents API 's. 
 
 
   Arquitectura del sistema 
 
 

 
 

    Figura 42 - Diagrama d’arquitectura 
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2.5.2 Diagrama de classes de l’aplicació 
 

 
 

    Figura 43 - Diagrama de classes de l’aplicació 
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3. Implementació 
 
 
 
3.1 Programari 
 
Tot seguit es passen a detallar les eines que s'han fet servir el present projecte. 
 

Eines  

 

 
Android Studio: Entorn  de desenvolupament 
 d'aplicacions Android, basat en el programari Intellij IDEA 
de JetBrains. Tota la codificació d'aquest projecte està 
realitzada amb aquesta eina, fent servir JAVA com 
llenguatge de programació. 
 

 

 
Firebase Database Realtime: Propietat de Google, és un 
servei de plataforma d’allotjament al núvol què permet 
emmagatzemar i sincronitzar dades (mitjançant un format 
JSON)  amb una base de dades NoSQL en temps real. 
Cadascun dels estacionaments quedarà emmagatzemat a 
la base de dades d'aquesta eina. 
 

 

 
Firebase Storage: Servei d'emmagatzematge d'arxius 
d'usuari  com ara àudio, fotos o vídeos al núvol. Les 
fotografies pertanyents a cadascun dels estacionaments, 
restaran allotjades al núvol mitjançant aquesta eina. 
 

 

 
Google Maps: Propietat d’Alphabet Inc., és un servidor 
d'aplicacions de mapes, proporciona informació geogràfica 
detallada de zones de pràcticament tot el món, així com 
itineraris per accedir-hi, mitjançant mapes en diferents 
formats de definició. Els usuaris de la present aplicació 
faran servir aquesta eina per accedir als diferents 
estacionaments ubicats a la base de dades. 
 

 

 
Photoshop: Propietat de Adobe Systems Incorporated, es 
tracta d'un programa d’edició d'imatges. Totes les imatges 
del projecte així com l'aplicació (icones, logotip, etc...), han 
estat retocades amb aquesta eina. 
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3.2  Principals API’s 
 
Les principals API’s que s'han fet servir pel desenvolupament de l'aplicació han 
estat les següents: 
 

 Firebase REST: 
 

Com s'ha comentat anteriorment, Firebase Realtime Database allotge dades 
NoSQL en format JSON (als annexos es troba el document que s'ha fet servir 
per crear la base de dades d'aquest projecte), aquestes es poden accedir en 
temps real pels usuaris mitjançant una connexió a Internet ja que es troba al 
Núvol. Les dades es van actualitzant constantment, si es perd la connexió 
aquestes queden gravades temporalment en el buffer i posteriorment quan la 
connexió torni seran sincronitzades. 
 

 SDK de Google Play Service: 
 
Dóna accés als servidors, administrant les connexions de forma automàtica, 
visualització de mapes en diferents formats, podent interactuar amb ells, així 
com afegir marcadors amb els que es poden associar dades. Aquesta API s’ha 
fet servir conjuntament amb la de Geocoder per la cerca d’adreces. 
 
3.3  Estructura del projecte 
 
L'aplicació s'ha desenvolupat per tal que tingui el màxim possible de 
compatibilitat amb els dispositius existents en circulació, per això s’ha optat per 
incorporar la versió de SDK mínima 22 (Lollipop) fins la 27 (Oreo). Al següent 
gràfic (Setembre del 2018), es pot observar com aquesta combinació aporta 
més del 73,5% de la distribució total. 
 

 
 

    Figura 44 – Distribució de versions Android 
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A la següent figura es pot observar la configuració de les versions, inclosa al 
fitxer Build.gradle. 
 

 
 

    Figura 45 – Build.gradle versions 
 
 
Tot seguit es pot veure l'estructura dels paquets que formen les carpetes 
contenidores de les classes. 
 

 
 

    Figura 46 – Estructura carpetes Classes 
 

 AndroidManifest.xml: Conté la informació principal de l'aplicació, que 
s'encarregarà de transmetre al sistema operatiu Android. 
 

 FirebaseManager.class: Aquesta classe s'encarrega de gestionar tot el 
procés d'interacció amb l’API de Firebase, tant a nivell de base de dades 
com l'allotjament de les fotografies. 

 
 Parking.class: Classe que defineix l'estructura dels estacionaments, amb 

els seus corresponents atributs, getters i setters. 
 

 MainActivity.class: Classe principal de l'aplicació,  a part de coordinar la 
resta d'activities, s'encarrega de instanciar tot lo referent a l’API  de 
Google Maps. 
 

 AddParkingActivity.class: Gestiona la part relacionada amb les noves 
incorporacions d'estacionaments. 
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 ParkingActivity.class: Mostra les característiques principals de 

l'estacionament i ofereix la possibilitat d'enllaçar Google Maps per tal 
que mostri la ruta idònia fins ell. 
 

 WarningActivity.class: S'encarrega de gestionar les noves advertències 
que els usuaris puguin crear. 
 

A la següent figura es pot observar l'estructura dels diferents fitxers que 
composen els recursos. Totes les imatges s'han multiplicat en les diferents 
resolucions què proporciona l'eina ‘Image Asset’ d’Android Studio. També es 
 poden veure els layouts què pertanyen a les activities abans mencionades. 

 

 
 

    Figura 47 – Estructura carpetes Resources 
 
A la següent imatge es  poden veure els arxius strings.xmls que contenen les 
cadenes de text en els idiomes Català, Castellà i Anglès. 
 

     
 

    Figura 48 – Arxius strings 
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3.4 Apartats importants del codi 
 
La classe model/Parking.class implementa la interfície Serializable, lo que 
permet passar els objectes entre classes com a paràmetres. 
 

 
 
Dins del document AndroidManifest.xlm  es donen els permisos corresponents 
a escriptura i  lectura a un emmagatzematge extern, accés a Internet, 
localització mitjançant el GPS amb un marge ajustat i per acabar, permís per 
accedir a la càmera del dispositiu mòbil. 
 

 
 
Al mateix document es troba la clau que proporciona Google Maps en 
exclusiva, per cada aplicació que fa ús de la seva API. 
 

 
 
Al document build.gradle,  a banda de les versions esmentades anteriorment, 
es troben les implementacions de les dependències necessàries per poder 
treballar amb les API’s de Google Maps i Firebase 
 

 
 
FirebaseManager.class 
 
El constructor de la classe, per una banda declara una instancia de 
FirebaseAuth per controlar l'accés dels usuaris,  en segon lloc declara una 
instància de DatabaseReference per la referència de la base de dades. Tot 
seguit crida al mètode encarregat de testejar la connexió. 
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Seguint els passos realitzats a l'assignatura de programació Android del 
màster, primer de tot es comprova la connexió amb Firebase. 
 

 
 
Tot seguit es comprova l'autorització de l'usuari. 
 

 
 
 
Si el resultat és correcte, el següent pas és crear una instància a la referència 
de la base de dades dels estacionaments i mitjançant el mètode 
addValueEventListener()  llegir tot el seu contingut. La referència en aquest cas 
és cap a la base de dades “parkings”. 
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Per acabar incorporant-lo a un array. 
 

 
 
MainActivity.class 
 
Al mètode oncreate() es fa una crida al mètode instanceFirebase() i una 
instància a SupportMapFragment per gestionar el fragment del mapa. Els dos 
textview què es troben deshabilitats, mostren les coordenades de l'usuari al 
layout principal, són molt útils per comprovar l'eficacia de la localitzacio. 
 

 
 
El mètode instanceFirebase() mostra un spinner mentre s'executen totes les 
instàncies i carrega les dades de Firebase des d’un fil nou. Al fil de  la UI 
actualitza el mapa cridant per codi al botó de localització, tot seguit finalitza el 
spinner. 
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Al mètode onMapReady() s'activa un listener setOnMarkerClickListener() a 
l'espera que es pressioni algun marcador al mapa. 
 

 
 
Al fer-ho, el mètode onMarkerClick() recull la posició de l'estacionament que 
s'ha seleccionat i depenent de l'estat de la variable isWarningSelected, obrirà 
l'activity  d'advertencia o bé la del pàrquing. 
 

 
 
Les dades que reporten les altres activities, les recull el mètode 
onActivityResult(), coordinant-les amb Firebase per tal d'actualitzar les dades 
corresponents. 
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El metode onClickGetMyPosition() gestiona el botó d’ubicació al mapa de la 
posició de l'usuari, primer de tot, comprova sí l'aplicació té permisos i en cas 
contrari els demana. Per poder ubicar l'usuari es fan servir les classes 
LocationManager i Location. 
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El mètode addParquing() crida a la activity què afegeix un nou estacionament. 
 

 
 
El mètode getPlace() s'encarrega de gestionar la cerca d'una adreça i 
desplaçar el mapa fins la seva ubicació, per fer-ho es fa servir de l'API 
Geocoder. 
 

 
 
ParkingActivity.class 
 
En aquesta classe es pot remarcar el mètode getPicture(), on es crea una 
instància a FirebaseStorage i se li passa com a paràmetre la fotografia a 
cercar, tot seguit i en el cas de trobar-se, es fa servir la llibreria Glide per 
mostrar-la. En cas contrari, es mostrarà per pantalla un missatge. 
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AddParkingActivity.class 
 
Al mètode onAddPicture() es fa un intent a MediaStore  amb l'acció 
IMAGE_CAPTURE. 
 

 
 
A onActivityResult() el bitmap s'escala, comprimeix i es serialitza en un array de 
dades amb ByteArrayOutputStream() i es procedeix a pujar-ho a Firebase. 
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3.5 Proves realitzades 
 

Totes les proves han estat manuals, des de les realitzades amb els diferents 
emuladors que proporciona Android Studio, fins les executades in situ amb dos 
dispositius mòbils. Al començar amb les proves han sorgit certs problemes amb 
els emuladors, fent servir versions inferiors a la 23 s'havia d'actualitzar els 
serveis de Google maps, i aquests no comptaven amb l'aplicació Play Store. 
Les proves s’han realitzat des de la versió 22 fins a la 27.  
 
Tot seguit es pot observar la taula amb el llistat de dispositius mòbils i 
emuladors fets servir en el transcurs de les proves. 
 

Dispositius mòbils 

Model 
API 

Level 
Versió Android Resolució 

BQ E5 22 Android 5.1 - Lollipop 5’’ 1280 x 720 

Samsung S8 28 Android 9.0 - Pie 5’’ 1920 x 1080 

Emuladors Android Studio 

Model 
API 

Level 
Versió Android Resolució 

WQVGA 23 Android 6.0 - Marshmallow 3,3’’ 400 x 240 

Pixel 24 Android 7.0 - Nougat 5’’ 1920 x 1080 

Nexus 7 25 Android 7.1 - Nougat 7’’ 1920 x 1200 

Pixel 26 Android 8.0 - Oreo 5’’ 1920 x 1080 

Pixel 27 Android 8.1 - Oreo 5’’ 1920 x 1080 

 
Un dels principals problemes en el funcionament de l’aplicació ha estat la 
localització, no resultava del tot exacte, amb una desviació inicial de fins a uns 
deu metres. Per solventar-ho, s'han hagut de realitzar diverses modificacions 
que tot seguit es passen a detallar: 
 

 Afegir el permís ACCESS_FINE_LOCATION i la característica 
android.hardware.location.gps a AndroidManifest.xlm. 
 

 
 

 S’ha  duplicat el listener, un per NETWORK_PROVIDER i  un altre per 
GPS_PROVIDER. 
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Amb aquests canvis ha millorat bastant amb un marge d'error d’entre 0 i 2 
metres, depenent del lloc on es realitzi. 
 
S’ha hagut de modificar la permissibilitat de rotació i fixar-la a portrait, quan 
canviava a mode horitzontal els botons inferiors ocupaven una gran part de la 
pantalla a l'estar l’aplicació amb un disseny responsive. 
 

 
 
La resta de proves ha proporcionat diferents errors a nivell gràfic (layouts), 
multi-idioma i limitació en la recepció de dades, havent quedat tots ells 
corregits. 
 
3.6 Revisió de la planificació 
 
A la fase d'implementació, s'ha hagut de fer revisió de la planificació ja que per 
motius que passem tot seguit a comentar, la previsió d'hores a destinar-hi no 
resultava suficient: 
 

 Complexitat de les proves in situ a realitzar, la major part d'elles s'han 
dut a terme amb dispositius  reals per tal de comprovar la veracitat del 
posicionament GPS. 
 

 L'estudi de les API’s fetes servir en aquest projecte Ha estat més 
laboriós del què es comptava en un principi. 
 

 Problemes dels emuladors d’Android Studio que no simulaven certs 
comportaments, han dificultat algunes tasques de la implementació. 

 
Per poder solucionar aquest fet i complir amb la dada de lliurament, s'ha hagut 
d'incrementar el nombre d'hores establertes per dia. Dels 14 dies destinats a 
implementar el codi, 10 d’ells han estat de jornades de 8 hores així com els cinc 
dies de proves, augmentant un total de 60 hores aquesta fase. 
 
Tots els objectius inicials s'han dut a terme, gràcies a l'augment del nombre 
d'hores respecte a la planificació inicial, s'han pogut realitzar totes les tasques 
previstes i l'aplicació a quedat totalment operativa. 
 
3.7 Darrers canvis 
 
Per complir estàndards i recomanacions d’estil d’Android, s’han canviat les 
icones de l’aplicació per unes altres extretes de Flaticon2 de la mateixa sèrie, 
posteriorment s’han modificat per adaptar-les als requisits del projecte. 
 
 
 
 

                                            
2 https://www.flaticon.com/ 

https://www.flaticon.com/
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4. Conclusions 
 

 
Durant el transcurs de la realització del present projecte, he pogut posar en 
pràctica molts dels coneixements adquirits al llarg del màster de 
desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, al grau d'Enginyeria 
Informàtica i diferents recursos assolits al llarg de la meva vida laboral. 
 
He tingut l'oportunitat de comprovar com es realitza i desenvolupa un projecte 
des dels seus inicis fins al producte final.  La planificació del treball ha estat una 
tasca primordial, tot i que sembla complicada al seu inici, a mida que  s’avança 
es van tenint en compte molts dels petits detalls que formen el projecte. A 
excepció de la part d'implementació, totes les previsions, en quant al temps a 
destinar en cada tasca, s'han complert. 
 
La fase de disseny ha estat també enriquidora, tot i que tenia molt clar l'usuari 
que faria servir aquesta aplicació, l'estudi en profunditat i els diferents apartats 
aplicats m'han ajudat a entendre el procediment a seguir en qualsevol altre 
projecte. Els apartats d'esborrany gràfic, així com el prototip final, han estat 
molt útils i m'han estalviat molta feina a l'hora d'implementar  la part visual de 
l'aplicació. 
 
L'apartat d'implementació ha estat el més laboriós però a la vegada el més 
reconfortant, degut a la poca experiència que tinc en programació, que es 
redueix a lo realitzat al màster i el grau, m'han anat sortint molts inconvenients, 
els quals, a base de dedicar hores a investigar he pogut resoldre amb resultats 
satisfactoris. M'han ajudat moltíssim els coneixements adquirits durant el 
màster en relació a les plataformes de Firebase i  Google Maps. 
 
Les proves han estat molt entretingudes, m'he hagut de barallar molt amb els 
emuladors, els quals, m'han fet dubtar del codi en molts moments, tot i que 
eren problemes d'ells mateixos. La part de proves realitzades in situ han estat 
molt interessants, han resultat molt laborioses però gràcies a l'ajuda d’uns 
quants amics he pogut diversificar aquesta tasca. 
 
Aquest projecte es podria millorar en un futur, dotant-lo de un sistema d'ajuda i 
un apartat de notícies relacionades amb la discapacitat. Seria interessant poder 
oferir-ho als ajuntaments per tal que implementessin els aparcaments del seu 
municipi mitjançant els treballadors de control d'estacionament cívic, això 
aportaria molta informació interessant pels usuaris de forma col·laborativa, 
econòmica i amb una gran eficàcia. 
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5. Glossari 
 
 

 Accesibilitat: Condició que han de complir, en aquest cas les 
aplicacions, per poder ser utilitzables i practicables per a totes les 
persones. 
 

 Activity: Cadascuna de les pantalles que formen una aplicació. 
 

 Android: Sistema operatiu utilitzat en dispositius mòbils. 
 

 API: Conjunt de funcions i protocols que permeten als desenvolupadors 
de programari crear aplicacions o programes informàtics. 
 

 BBDD: Una base de dades és una col·lecció d'objectes ( dades, 
imatges, etc.) organitzada de forma que pugui ser accessible, 
gestionada i actualitzada. 
 

 Classe: Plantilla que defineix un objecte mitjançant una sèrie de 
mètodes i dades. 
 

 DCU: Disseny centrat en l'usuari, és una metodologia de disseny què 
pren l'usuari com a principal punt d’enfocament, aportant informació 
necessària per poder desenvolupar-ho. 
 

 GPS: Global Positioning System, sistema de  posicionament mitjançant 
satèl·lits. 
 

 Instancia: És una representació específica (objecte) d’una classe. 
 

 JAVA: Llenguatge de programació orientat a objectes. 
 

 Layout: Plantilla de descripció i disposició gràfica dels components que 
apareixen en una pantalla, en aquest cas de l'aplicació. 
  

 Mètode: També anomenat funció, és una subrutina de codi de 
programació, pot prendre valor de tipus estàtic dins una classe o bé ser 
de tipus instància com a objecte. 
 

 Protocol: Estandarització d'un conjunt de regles que facin possible 
l'intercanvi d'informació. 
 

 SDK: Software Development Kit, és un kit de desenvolupament de 
software que consta de eines, programes, entorns i llibreries entre 
d'altres. 
 

 TFM: Fa referència al treball de fi de Màster. 
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7. Annexos 
 
 
7.1 JSON BBDD 
 
{ 

  "parkings" : [ { 

    "adress" : "Pelai, 2", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.38553,2.169262", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.38553, 

    "leftLoad" : false, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 2.169262, 

    "picture" : "p41.38553,2.169262", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "En obras" 

  }, { 

    "adress" : "Pl. Catalunya, 5", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.386679,2.169294", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.386679, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.169294, 

    "picture" : "p41.386679,2.169294", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "Prova1" 

  }, { 

    "adress" : "", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.387741,2.16589", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.387741, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.16589, 

    "picture" : "p41.387741,2.16589", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : false, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "", 

    "bateryParking" : false, 
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    "id" : "41.388833,2.166778", 

    "isWarning" : true, 

    "latitude" : 41.388833, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 2.166778, 

    "picture" : "p41.388833,2.166778", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "Petit" 

  }, { 

    "adress" : "", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.387832,2.167858", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.387832, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 2.167858, 

    "picture" : "p41.387832,2.167858", 

    "places" : 2, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "En obres" 

  }, { 

    "adress" : "Pl. Catalunya (Rda. Universitat), 08007 

Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.387164,2.167955", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.387164, 

    "leftLoad" : false, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.167955, 

    "picture" : "p41.387164,2.167955", 

    "places" : 3, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : false, 

    "warning" : "En obres" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer del BerguedÃ , 9, 08740 Sant Andreu de la 

Barca, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.45360185887954,1.9620955109878042", 

    "isWarning" : true, 

    "latitude" : 41.45360185887954, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.9620955109878042, 

    "picture" : "p41.45360185887954,1.9620955109878042", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 
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    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "No existe" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer del BerguedÃ , 7, 08740 Sant Andreu de la 

Barca, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.453399952666125,1.962456523257165", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.453399952666125, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.962456523257165, 

    "picture" : "p41.453399952666125,1.962456523257165", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "En obres" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer de Buenos Aires, 49, 08036 Barcelona, 

EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.392759987207896,2.1474462102726832", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.392759987207896, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 2.1474462102726832, 

    "picture" : "p41.392759987207896,2.1474462102726832", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer de la Font del Prat, 49, 08758 Santa 

Rosa, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.41010816601467,1.933240324920496", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.41010816601467, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.933240324920496, 

    "picture" : "p41.41010816601467,1.933240324920496", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer Amunt, 14, 08758 Santa Rosa, Barcelona, 

EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.40977885376826,1.9318079328811217", 
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    "isWarning" : true, 

    "latitude" : 41.40977885376826, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 1.9318079328811217, 

    "picture" : "p41.40977885376826,1.9318079328811217", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : false, 

    "warning" : "En obras" 

  }, { 

    "adress" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, 

USA", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "37.421998333333335,-122.08400000000002", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 37.421998333333335, 

    "leftLoad" : false, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : -122.08400000000002, 

    "picture" : "p37.421998333333335,-122.08400000000002", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : false, 

    "warning" : "En obras" 

  }, { 

    "adress" : "", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.41019852603847,1.9337412892787933", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.41019852603847, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.9337412892787933, 

    "picture" : "p41.41019852603847,1.9337412892787933", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Ctra. Reial, 151, 08960 Sant Just Desvern, 

Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.37966620298318,2.0649693333292767", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.37966620298318, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.0649693333292767, 

    "picture" : "p41.37966620298318,2.0649693333292767", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 
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    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer de la Font del Prat, 32, 08758 Santa 

Rosa, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.41052644697599,1.935463883840485", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.41052644697599, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.935463883840485, 

    "picture" : "p41.41052644697599,1.935463883840485", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer de la Font del Prat, 19, 08758 Santa 

Rosa, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.41045295721533,1.9365248683557736", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.41045295721533, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 1.9365248683557736, 

    "picture" : "p41.41045295721533,1.9365248683557736", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer d'Eduard ToldrÃ , 27, 08950 Esplugues de 

Llobregat, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : false, 

    "id" : "41.3758113,2.0840359", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.3758113, 

    "leftLoad" : false, 

    "lineParking" : true, 

    "longitude" : 2.0840359, 

    "picture" : "p41.3758113,2.0840359", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "En obras" 

  }, { 

    "adress" : "Carrer de la Vallerona, 40, 08950 Esplugues de 

Llobregat, Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.37249664244065,2.0888632023496205", 

    "isWarning" : false, 
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    "latitude" : 41.37249664244065, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.0888632023496205, 

    "picture" : "p41.37249664244065,2.0888632023496205", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : false, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "" 

  },  

{ 

    "adress" : "Carrer de CalÃ bria, 115, 08015 Barcelona, 

EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.38042818246365,2.1540365679272533", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.38042818246365, 

    "leftLoad" : false, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.1540365679272533, 

    "picture" : "p41.38042818246365,2.1540365679272533", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : false, 

    "warning" : "" 

  }, { 

    "adress" : "Via de BÃ rcino, 102, 08033 Barcelona, EspaÃ±a", 

    "bateryParking" : true, 

    "id" : "41.448056468602786,2.192190042325502", 

    "isWarning" : false, 

    "latitude" : 41.448056468602786, 

    "leftLoad" : true, 

    "lineParking" : false, 

    "longitude" : 2.192190042325502, 

    "picture" : "p41.448056468602786,2.192190042325502", 

    "places" : 1, 

    "policePhoneNumber" : "092", 

    "rearLoad" : true, 

    "rightLoad" : true, 

    "warning" : "No existe" 

  } ] 

} 
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7.2  Pantalles aplicació definitives 
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