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Aplicació per a la gestió dels comptes
bancaris i pressupostos dels usuaris

Marc Sala Manzano

Resum– En aquest article, s’exposa el desenvolupament dut a terme per tal de realitzar una
aplicació per dispositius Android que té com a objectiu facilitar als usuaris el seguiment de les seves
despeses i ingressos juntament amb la capacitat de generar pressupostos. Per tant, a continuació es
troba una introducció del tema per posar en context la necessitat d’aquesta aplicació juntament amb
els objectius ben definits, l’estat de l’art, és a dir, aplicacions existents que compleixen amb alguns
dels objectius anteriors, la metodologia que s’ha seguit per tal de realitzar el desenvolupament,
la planificació seguida, la qual comença amb un anàlisi d’on s’extreuen els requisits i dissenys
necessaris, continua amb la planificació del desenvolupament i finalitza amb la posada en marxa.
Per últim es troben els resultats obtinguts del desenvolupament finalitzant amb unes conclusions del
treball realitzat i la bibliografia utilitzada durant el treball.

Paraules clau– Desenvolupament Software, Aplicació Android, API, Pressupostos, Despeses
i Ingressos, Endpoints, Arquitectura del Software

Abstract– This article explains the development carried out in order to create an application for
Android devices that aims to make it easier for users to track their expenses and incomes along
with the ability to generate budgets. Therefore, below we can find an introduction to the topic, which
puts in context the needing of this application along with the goals, the state of the art, i.e. existing
applications that meet some of the above objectives, the methodology that has been followed in
order to carry out the development, the planning followed, which begins with an analysis of the
requirements and the designs developed, continues with the development planning and ends with
the implementation. Finally, we can find the results obtained from the development, ending with
conclusions from the work carried out and the bibliography used during the work.

Keywords– Software development, Android application, API, Budgets, Expenses and Inco-
mes, Endpoints, Software Architecture

✦

1 INTRODUCCIÓ - CONTEXT DEL TREBALL

AVUI en dia, en una societat on tot costa diners i
on, degut al creixement del e-commerce[1], te-
nim l’habilitat de comprar qualsevol producte des

de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment, a vegades
només pel simple fet de sentir-nos millor[2], és molt fàcil
perdre el control sobre les despeses que generem, sobretot
si no tenim alguna eina que ens permeti fer un seguiment
d’aquestes. Tenir una bona gestió financera ens permet es-
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talviar i arribar a final de mes amb un coixı́ econòmic que
ens permet fer front a imprevistos d’una forma més relaxa-
da. Una de les tècniques per tenir una millora financera és la
pressupostació[3], és per això que han sorgit una gran quan-
titat d’aplicacions que ens permeten tenir aquest seguiment
necessari de les despeses i que ens permeten realitzar pres-
supostos, però moltes d’aquestes ens aporten una funciona-
litat limitada les quals s’han de pagar per tal desbloquejar
totes les funcionalitats, fet que es contradiu amb l’objectiu
d’aquestes aplicacions, el qual és controlar les despeses dels
usuaris.

Per tant, els objectius establerts en el projecte són els
següents:

• Donar una eina als usuaris que els hi permeti fer un
seguiment de les seves despeses i ingressos separades
per categories o temps, millorant aixı́ la gestió finan-
cera d’aquests.
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• Mostrar a l’usuari la informació de les seves despeses
i ingressos a través de gràfiques perquè pugui veure
d’una forma molt visual i clara el moviment de diners
en les diferents categories.

• Oferir a l’usuari la capacitat de generar pressupostos
basats en categories amb l’objectiu que l’usuari pugui
accedir ràpidament a la quantitat de despesa que li que-
da per a cada categoria i que se li pugui avisar quan
s’estigui arribant a un lı́mit.

• Permetre que l’usuari pugui gestionar diferents comp-
tes bancaris de forma independent i poder accedir a la
informació de cada un de forma ràpida.

• Donar la possibilitat a l’usuari de compartir un compte
amb un altre usuari, habilitant aixı́ el seguiment de les
despeses entre diferents usuaris, el que facilita la gestió
dels comptes compartits.

• Permetre a l’usuari la capacitat de configurar noves ca-
tegories que s’adaptin millor al seu estil de vida, ofe-
rint aixı́ un seguiment més personalitzat.

2 ESTAT DE L’ART

Actualment existeixen aplicacions que compleixen certs ob-
jectius dels esmentats anteriorment. Les principals aplica-
cions que ens podem trobar són les de les pròpies entitats
bancàries, les quals ens permeten tenir un seguiment de les
despeses i dels ingressos per als comptes que estiguin re-
gistrats. Aquestes, però, solen tenir a l’hora de compartir
comptes bancaris entre persones si aquests pertanyen a di-
ferents entitats bancàries o, per altra banda, no et permeten
configurar les categories dels moviments, el que comporta
una insatisfacció dels usuaris.

També ens podem trobar amb aplicacions externes a les
entitats bancàries, com Toshl Finanzas[4] o Wallet, d’on s’-
ha extret gran part de les funcionalitats del projecte degut a
que compleixen amb tots els objectius anteriors, ja que ens
proporcionen un seguiment dels comptes juntament amb els
moviments que s’han fet en aquests, a part de poder crear
pressupostos. El problema d’aquestes aplicacions és que
venen limitades en una versió gratuı̈ta, el que implica que si
es vol portar una bona gestió financera, s’ha de realitzar un
pagamanent.

Per últim, també existeixen eines que no estan pensades
per fer una gestió financera, però que es poden utilitzar, com
fulls de càlcul, però a causa de la complexitat que comporta
tenir un seguiment amb aquest tipus d’eines, és millor no
utilitzar-les.

3 METODOLOGIA

En aquesta secció s’exposa la metodologia utilitzada per tal
de realitzar totes les tasques, i per tant, la forma en la que
s’ha treballat per tal desenvolupar l’aplicació.

Per tal de dur a terme el projecte, s’ha començat amb la
realització d’una planificació inicial mitjançant un diagra-
ma de Gantt on s’han repartit totes les tasques ha realitzar
durant el desenvolupament del projecte. Aquesta planifi-
cació inicial serveix com a lı́nia base per les revisions set-

manals per a veure si el projecte està avançant de forma
correcta o no.

Pel que fa al seguiment del dia a dia, s’ha utilitzat l’ei-
na Trello per implementar la metodologia àgil Kanban[5],
la qual es basa a tenir un taulell amb diferents columnes
(To Do, Doing, Done) per on van passant les tasques que
s’estan duent a terme, obtenint de forma molt visual l’estat
actual del projecte i les tasques en les quals s’estan treba-
llant, a part de limitar la càrrega de treball, que en aquest
cas esdevindria a la quantitat de tasques diferents que s’es-
tan realitzant a la vegada. Per tal d’adaptar Kanban en el
desenvolupament del projecte, s’ha decidit utilitzar quatre
columnes:

• To Do: En aquesta columna es posen totes les tasques
que s’han de realitzar durant el llarg de la setmana.

• Doing: En aquesta columna es posen aquelles tasques
que s’estan realitzant actualment i, per tant, per tal d’e-
vitar tenir una saturació de tasques diferents no hi po-
den haver més de tres a la vegada.

• Done (Falta revisió): En aquesta columna es posen
aquelles tasques que s’han acabat de realitzar però que
necessiten una revisió per concloure que s’han acabat
correctament, principalment aniran tasques de docu-
mentació. Aquestes tasques poden tornar a la columna
de Doing si és necessari.

• Done: En aquesta columna es posen totes les tasques
que ja s’han acabat i han estat revisades i, per tant, les
tasques que acabin aquı́ no es podran moure.

Per altra banda, a principis de cada setmana s’ha realitzat
una revisió del taulell Kanban per tal de veure si s’està se-
guint la planificació inicial que es va fer o veure si queden
tasques per fer i en el cas que sigui necessari fer una peti-
ta replanificació per tal de tornar a seguir dins dels temps
marcats en la lı́nia base.

També s’han dut a terme reunions amb el tutor del TFG
cada dues setmanes per tal d’obtenir un feedback sobre les
funcionalitats generades i si s’escau, aplicar canvis en les
diferents pantalles per tal de millorar l’experiència d’usuari.

Per últim, per tal de testejar l’aplicació i assegurar que
aquesta funciona correctament, s’han desenvolupat un se-
guit de casos de test, tant per la part del backend, on es
comproven diferents crides cap als endpoints de l’aplica-
ció les quals han de generar diferents resultats, com per la
part del frontend, on es comproven diferents inputs de l’u-
suari sobre els formularis per tal verificar que l’aplicació
es comporta com és degut. Degut a la gran varietat de lli-
breries que es troben en el projecte, s’ha optat per executar
els tests de forma manual, ja que l’automatització d’aquests
comportaria una càrrega de feina molt elevada. Es poden
trobar exemples d’aquests casos de test en la secció A.1 de
l’apèndix.

4 PLANIFICACIÓ I TREBALL REALITZAT

En aquesta secció s’exposa la planificació i el treball realit-
zat en tres apartats diferents:
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4.1 Anàlisi i disseny
En aquest apartat s’explica les tasques inicials portades
a terme abans de començar amb el desenvolupament, les
quals es basen en la realització d’un anàlisi sobre les eines
a utilitzar i un disseny dels requisits necessaris per complir
amb els objectius.

Respecte l’anàlisi d’eines s’ha optat per realitzar una
aplicació mitjançant el framework React Native[6], basat
en Javascript, el qual permet desenvolupar aplicacions per
Android i iOS. Per la part del Back-End s’ha optat per re-
alitzar una API mitjançant Node.js i Express.js[7], també
basats en Javascript, els quals permeten muntar un servidor
operatiu que escolta i respon a les peticions HTTP. També
s’ha decidit utilitzar MySQL com a gestor de base de da-
des, i per tant, utilitzar una BD relacional. Per altre banda,
també s’utilitzen eines com Firebase[8] per permetre la sin-
cronització entre Back-End i Frontend i l’API de Google
per permetre l’accés a l’aplicació utilitzant directament el
compte de Google. Aquesta combinació d’eines la podem
representar amb el diagrama de la figura 1.

Fig. 1: Diagrama d’estructura

Respecte l’anàlisi i disseny dels requisits, s’ha generat
un llistat a partir dels objectius establerts i un wireframe de
les pantalles principals com a suport per tal de definir-los
correctament i amb més detall. Aquests s’han agrupat en 5
seccions diferents les quals són:

• Funcionalitats d’accés: En aquest grup es troben aque-
lles funcionalitats encarregades de donar accés a les
funcionalitats dels altres grups, és a dir, són aquelles
encarregades de registrar i connectar als usuaris apart
de permetre realitzar la desconnexió:

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capa-
citat de registrar-se al sistema a partir de
nom/mail/password.

– El sistema ha de permetre a l’usuari fer login a
través de mail/password per tal d’accedir a les
funcionalitats.

– El sistema ha de permetre a l’usuari fer login a
través Google per tal d’accedir a les funcionali-
tats.

– Si es fa login a través de google per primera ve-
gada, el sistema ha de registrar a l’usuari.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la opció de
desconectar-se en tot moment.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la opció de
eliminar el seu perfil.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capacitat
de canviar la contrasenya en tot moment, enviant
un mail amb una clau autogenerada i un link on
posar la nova contrasenya i la clau.

• Funcionalitats de gestió de comptes bancaris: En
aquest grup es troben aquelles funcionalitats encarre-
gades de gestionar els comptes bancaris dels usuaris.

– Tan aviat com es registri un usuari, se li ha de
crear un compte bancari per defecte amb import
0C.

– El sistema ha de permetre a l’usuari crear nous
comptes, on podrà afegir una quantitat inicial de
diners.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capacitat
de eliminar un compte, eliminant aixı́ tota la in-
formació associada a aquest.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capa-
citat d’afegir un altre usuari al compte banca-
ri. (Comptes bancaris compartits entre diferents
usuaris). Es comparteix indicant el mail.

– El sistema ha de mostrar un llistat amb tots
els comptes d’un usuari, juntament amb el seu
balanç.

– El sistema ha de permetre a l’usuari editar el nom
del compte i la compartició d’aquesta.

• Funcionalitats de gestió de moviments: En aquest grup
es troben aquelles funcionalitats encarregades de ges-
tionar les despeses i ingressos dels usuaris:

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capaci-
tat de crear una nova despesa/ingrés, on s’indica:
quantitat, categoria, etiqueta (opcional), compte
associada, data i descripció (opcional).

– El sistema ha de permetre eliminar una despe-
sa/ingrés creada, afegint/eliminant els diners en
el compte.

– El sistema ha de mostrar una gràfica de les des-
peses/ingressos, separant-les per categories. La
gràfica es mostra sobre les despeses/ingressos
d’un compte o de tots els comptes, el qual es pot
triar a travès d’un desplegable.

– El sistema ha de mostrar el llistat de les despe-
ses/ingressos en un mes i un compte on per cada
una s’indica quantitat, categoria i etiqueta. La
llista està separada per temps. (Avui, ahir, aques-
ta semana, aquest mes). També es pot mostrar les
despeses separades per categories en comptes de
temps.

– Si es selecciona una despesa/ingrés de la llista, el
sistema ha de mostrar tota la informació d’aques-
ta, juntament amb les opcions d’editar i eliminar.
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– El sistema ha de permetre a l’usuari la capaci-
tat d’editar la informació de la despesa/ingrés. Si
s’edita l’import de la despesa/ingrés, s’ha d’actu-
alitzar la quantitat del compte amb la diferència.

• Funcionalitats de gestió de pressupostos: En aquest
grup es troben aquelles funcionalitats encarregades de
gestionar els pressupostos dels usuaris a la vegada de
notificar-los en el moment en que s’estigui arribant a
un lı́mit:

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capacitat
de crear un pressupost, indicant a quin compte
està associat, la quantitat del pressupost, a les ca-
tegories que afecta, el nom del pressupost, si es
repetitiu (diari, semanal, mensual, anual) i en el
cas que sigui repetitu, si es vol transferir la quan-
titat restant al següent periode. Apart també s’ha
d’indicar la data d’inici i en el cas que no sigui
repetitiu, la data final.

– Si un pressupost és repetitu, quan finalitzi un pe-
riode, el sistema haurà de crear un nou pressupost
amb la informació corresponent.

– Si un pressupost es repetitu i està marcat amb el
traspàs de diners al finalitzar, al generar el nou
pressupost haurà de incrementar la quantitat base
d’aquest amb el que ha sobrat en el pressupost
finalitzat.

– Si un pressupost arriba al 80% de la quantitat del
pressupost, haurà de notificar a l’usuari.

– El sistema ha de permetre a l’usuari la capacitat
de eliminar/modificar un pressupost.

– El sistema ha de mostrar la llista de pressupostos
actius on s’indica per cada: dates, el pressupost
que queda, el compte que esta associat, les cate-
gories a les que pertany.

• Funcionalitats de gestió de categories: En aquest grup
es troben aquelles funcionalitats encarregades de ges-
tionar les categories i subcategories que poden generar
els usuaris:

– El sistema ha de permetre al usuari la capacitat de
crear noves categories i etiquetes (aquestes ulti-
mes han d’estar associades a una categoria).

– El sistema ha de permetre al usuari la capacitat
de eliminar o modificar les categories i etiquetes-
. Si s’elimina una categoria, s’eliminen totes les
seves etiquetes.

– El sistema ha de mostrar totes les categories amb
les seves etiquetes.

També s’ha realitzat un disseny de la base de dades el
qual, gràcies a aquest, s’han considerat sis entitats princi-
pals que tindran molt pes en l’estructura: usuaris, comp-
tes bancaris, despeses, ingressos, categories i pressupostos.
Aquestes entitats ens dictaminen gran part de l’estructura
del codi que s’explica més endavant. Es pot trobar el dis-
seny de la base de dades en la secció A.2 de l’apèndix.

Per últim, s’ha desenvolupat un disseny inicial de les pan-
talles de l’aplicació en format wireframe, el qual ens serveix

com una guia a l’hora de desenvolupar les pantalles, facili-
tant la programació d’aquestes al tenir una estructura defi-
nida des del principi. Es poden trobar algun dels dissenys
en la secció A.3 de l’apèndix.

4.2 Desenvolupament

En aquest apartat s’expliquen les tasques realitzades per tal
d’elaborar el codi de l’aplicació (tant de la part de frontend
com la part de backend). Tal com s’ha explicat anterior-
ment, el desenvolupament està dividit en diferents mòduls,
els quals depenen dels requeriments que compleixen.

Abans del desenvolupament dels diferents mòduls, s’ha
realitzat una tasca de preparació d’entorn, la qual consisteix
en la creació de la base de dades, en la instal·lació de les lli-
breries principals necessàries i en la generació de l’esquelet
tant de frontend com de backend. Amb aquesta tasca s’ha
obtingut la composició de carpetes de la figura 2, la qual ens
marca l’arquitectura del software, és a dir, ens dictamina a
on ha d’anar cada part del codi depenent de la funcionalitat
que compleixi.

Fig. 2: Estructura del codi

Pel que fa a l’estructura del backend, tenim el directori
root on es troba el fitxer db.js el qual s’encarrega de pro-
porcionar connexions a la base de dades i el fitxer index.js
el qual és el punt d’inici del servidor encarregat tant d’ini-
ciar el servidor com d’iniciar el servei de Firebase utilitzat
per l’enviament de notificacions per tal de sincronitzar el
backend amb l’aplicació. Per altra banda, en el directori
routes es troben els diferents fitxers (un per cada entitat,
com ara comptes, despeses, etc...) que s’encarreguen de de-
clarar els endpoints per tal d’accedir a les funcionalitats del
backend des de fora. En aquesta declaració es determina
quins controladors i middlewares s’utilitzen. En el direc-
tori middlewares es troben les funcionalitats que es criden
en la majoria d’endpoints i que han d’actuar abans que els
controladors, un exemple de middleware és la comprovació
del token en la petició per veure si l’usuari que està fent la
crida està autoritzat i en el cas que ho estigui en la iden-
tificació d’aquest. En el directori controllers, es troben els
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diferents fitxers (un per cada objecte) que contenen diverses
funcionalitats. Cada funcionalitat s’encarrega d’extreure la
informació de la petició, comprovant que aquesta sigui cor-
recta i juntament amb els models s’encarreguen de realitzar
la funcionalitat pertinent. Per últim, el controlador deter-
mina el resultat de la petició, és a dir, si es considera que
s’ha completat tot correctament resol la petició amb un co-
di de resposta satisfactori, enviant també la informació ne-
cessària en el cos de la resposta i si ha sorgit un error o la
informació de la petició és incorrecta, resol la petició amb
un codi de resposta insatisfactori. Un exemple de controla-
dor és l’encarregat de gestionar els comptes, el qual conté
diferents funcionalitats com ara crear, modificar, etc... rela-
cionat amb els comptes bancaris dels usuaris. Respecte al
directori models, és on es troben les definicions dels dife-
rents objectes, és a dir, dels comptes, usuaris, pressupostos,
etc.... Per altra banda, en els models també es troben les
funcions encarregades de generar les crides a la base de da-
des mitjançant la connexió otorgada pel fitxer db.js.

Respecte a l’estructura del frontend, tenim el directori
root on es troba el fitxer App.js el qual es el punt d’entra-
da a l’aplicació i l’encarregat de definir el tema de l’apli-
cació i de declarar els proveidors interns per tal d’obtenir
la navegació i l’emmagatzematge intern del dispositiu per
mantenir l’estat i no perdre informació durant l’ús de l’apli-
cació. També es troba el directori redux, en el qual es troba
el codi encarregat de declarar els diferents estats de l’apli-
cació mitjançant la llibreria Redux[9], és a dir, s’encarrega
d’emmagatzemar certa informació que ha d’estar de forma
global en tota l’aplicació, com el token d’autentificació de
l’usuari, i també es declara la forma d’accés a aquest em-
magatzematge. En el directori screens és on es troben les
diferents pantalles que componen l’aplicació i, per tant, és
on es troba el codi que serveix com a punt d’entrada de l’u-
suari, és a dir, amb el que interactua directament. Per a cada
pantalla es genera un directori on es troba, per una banda,
el codi encarregat de generar la pantalla juntament amb el
codi encarregat d’actuar davant dels inputs de l’usuari i, per
altra banda, el codi que defineix el disseny d’aquesta. En
el directori navigation es troba tot el codi referent a la na-
vegació entre pantalles, el qual, mitjançant la informació de
Redux, controla si un usuari té accés a certes pantalles o no.
Per últim, es troba la carpeta android, en la qual es troba
els fitxers que permeten muntar l’aplicació per a sistemes
Android.

Respecte a la planificació i a la feina desenvolupada, un
cop finalitzada l’estructura del sistema s’ha començat ge-
nerant les rutes, controladors i models encarregats de pro-
porcionar el registre i el login de l’usuari i retornar el token
d’autenticació, on s’han obtingut un total de dos endpoints.
S’ha utilitzat la llibreria jwt[10] per tal de generar el token,
a partir de l’email de l’usuari, amb un dia de validesa, im-
plicant que els usuaris s’hauran de loguejar cada dia. Per
altra banda, s’ha utilitzat la llibreria bcrypt[11] per tal d’en-
criptar les contrasenyes a l’hora de guardar-les a la base de
dades. També s’han generat dos triggers de MySQL que
s’encarreguen de crear el compte bàsic amb un import de 0
euros i un seguit de categories i subcategories per defecte,
cosa que permet a l’usuari començar a utilitzar les funciona-
litats de l’aplicació sense necessitat de configurar res. Per
últim, a part del token, també es retornen les dades perti-
nents als comptes bancaris i a les categories i subcategories

de l’usuari.
Pel que fa al registre i el login en la part de frontend s’han

generat dues pantalles, on a cada una apareix un formulari
amb la informació necessària. Per tal de validar els inputs
dels formularis, s’han utilitzat expressions regulars[12], el
qual serveix per a tots els inputs de totes les pantalles expli-
cades a continuació.

A continuació s’ha generat el middleware que s’encarre-
ga de validar el token d’autenticació situat en la petició i
que decideix si es denega la petició o si es continua amb
aquesta, afegint l’email extret del token en la petició per tal
que els controladors tinguin coneixement de l’usuari que ha
fet la petició. Aquest middleware s’utilitza en totes les rutes
que venen a continuació.

Posteriorment, s’han desenvolupat les rutes, controladors
i el model encarregats de gestionar tot el relacionat amb els
comptes bancaris, és a dir, permetre la creació, eliminació i
modificació d’aquests juntament amb l’obtenció de les da-
des necessàries per mostrar els comptes en el frontend, on
s’han obtingut un total de quatre endpoints. Respecte a la
part de frontend s’han generat tres pantalles que permeten
a l’usuari fer el seguiment i la gestió dels seus comptes:
una pantalla on es mostra el llistat dels comptes de l’usu-
ari, indicant l’import i el propietari d’aquest, una pantalla
amb un formulari per tal de crear un nou compte i per últim
una pantalla que s’accedeix a partir del llistat i que permet
modificar els camps del compte a partir d’un formulari.

Seguidament, s’han desenvolupat les rutes, controladors
i el model que s’encarreguen de gestionar tot el relacionat
amb les despeses dels usuaris, el que permeten crear, eli-
minar i modificar-les juntament amb la capacitat d’obtenir
les dades necessàries pel frontend per tal de mostrar-les, on
s’han obtingut un total de quatre endpoints. També s’han
desenvolupat un total de tres triggers de MySQL encarre-
gats de modificar els imports dels comptes bancaris en el
moment en què s’afecti una despesa associada a aquests.
Per altra banda, en el frontend s’han desenvolupat un total
de cinc pantalles que permeten a l’usuari tenir un segui-
ment de les seves despeses juntament amb proporcionar-li
la capacitat de gestionar i crear-ne de noves: una pantalla
on es mostren totes les despeses de l’últim mes separades
per quatre espais temporals diferents (Avui, ahir, aquesta
setmana i aquest mes), on es mostra la categoria i subcate-
goria de la despesa i el cost, una pantalla on es mostren els
costos totals de les despeses de l’últim mes per categories i
internament per subcategories, una pantalla on es mostra a
partir d’una gràfica la informació de les despeses per cate-
gories juntament amb un percentatge de quantitat de despe-
sa d’una categoria respecte a les altres, per tal de realitzar la
gràfica s’ha utilitzat la llibreria react-native-svg-charts[13],
una pantalla amb un formulari que permet crear una nova
despesa configurant els camps explicats en els requisits, per
tal de fer la selecció de la data, ja que la gestió d’aquestes
sol ser molt tediosa s’ha utilitzat la llibreria Moment.js[14],
la qual permet fer operacions matemàtiques sobre aquestes,
i, per altra banda, s’ha utilitzat la llibreria react-native-date-
picker[15], la qual permet crear un component de selecció
de dates configurable, i per últim, una pantalla amb un for-
mulari ja omplert que conté la informació d’una despesa i
que permet modificar els camps d’aquesta o eliminar-la si
s’escau.

Respecte al desenvolupament de les funcionalitats sobre
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la gestió dels ingressos, s’ha seguit el mateix procediment
que en la gestió de les despeses a causa de la similitud que
comparteixen, per tant, per la part del backend s’han gene-
rat noves rutes, controladors i models, obtenint quatre end-
points. Pel que fa al frontend, també s’han generat cinc
pantalles, tres que mostren informació dels ingressos i dues
que permeten crear-los, modificar-los i eliminar-los.

A continuació s’han creat les rutes, controladors i mo-
del que permeten administrar les categories i subcategories,
és a dir, que permeten crear-les, modificar-les, eliminar-les i
obtenir-les pel frontend, on s’han obtingut un total de quatre
endpoints. A causa del disseny de la base de dades, com que
existeix una taula per categories i un altre per subcategori-
es i la modificació i creació de categories implica també la
creació, eliminació i modificació de les subcategories, s’han
utilitzat transaccions MySQL per tal d’agrupar les diferents
peticions que hi ha entre el backend i la base de dades, acon-
seguint aixı́ mantenir una consistència en les dades en casos
on pugui sorgir un error. Pel que fa a la part de frontend s’-
han desenvolupat tres pantalles que permeten a l’usuari fer
la gestió de les categories i subcategories. Per tal facilitar
la feina a l’usuari a l’hora d’administrar les subcategories,
s’ha fet un redisseny respecte al disseny inicial de l’aplica-
ció, on en comptes de tenir un sol input on es posen totes les
subcategories juntes, hi ha un input per a cada subcategoria.

Seguidament, s’han desenvolupat les rutes, controladors
i models que permeten administrar els pressupostos de l’u-
suari, obtenint un total de quatre endpoints. Per tal d’ac-
tualitzar els pressupostos en el moment en què es generi,
modifiqui o elimini despesa, s’han modificat els tres trig-
gers de MySQL que controlaven els imports dels comptes
bancaris, afegint la funcionalitat de canviar la quantitat de
pressupost restant. Per altra banda, s’ha desenvolupat un
event de MySQL que s’activa a cada hora encarregat de se-
leccionar aquells pressupostos que ja han estat finalitzats i
que estan marcats com a repetitius, i modificar-los per tal
d’obtenir un nou pressupost amb un import de 0C o de la
resta que quedava en el pressupost en el cas que aquest
s’hagi marcat amb l’opció de traspàs i una nova data de
finalització corresponent al perı́ode establert en el pressu-
post. Respecte a l’apartat de frontend, s’han desenvolupat
tres pantalles per tal de visualitzar els pressupostos actius,
juntament amb l’administració d’aquests. Per tal de facili-
tar la selecció de comptes bancaris i categories que afecten
als pressupostos, s’ha utilitzat l’element chips de la llibre-
ria react-native-paper, al contrari que el disseny inicial de la
pantalla.

A continuació, s’ha desenvolupat tot el codi que per-
met mantenir una sincronització de la informació entre el
backend i el frontend, degut a que al tenir comptes bancaris
compartits, quan un usuari faci una modificació que afec-
ti a un compte, aquesta s’ha de replicar en els usuaris que
tinguin accés a aquest. Per tal d’aconseguir aquesta sincro-
nització s’ha fet ús de Firebase el qual permet enviar notifi-
cacions des de l’API fins a l’App juntament amb la llibreria
React Native Firebase[16], la qual permet treballar amb Fi-
rebase des de React Native. El que s’assoleix amb aquestes
llibreries és que en el moment en què un usuari faci un can-
vi que afecti a un compte, s’envia una notificació a tots els
usuaris actius que tenen accés a aquell compte indicant el
canvi que s’ha fet i d’aquesta forma, aconseguir sincronit-
zar les dades en temps real. Per altra banda, també s’ha

habilitat que els usuaris puguin utilitzar els comptes que se
li han compartit a l’hora de crear noves despeses, ingres-
sos i pressupostos, el que ha requerit una modificació en els
controladors del login i dels comptes bancaris. Per tal d’uti-
litzar Firebase com a solució de missatgeria s’ha generat un
nou projecte en la consola de Firebase del qual s’ha obtin-
gut una clau privada necessària per la comunicació entre el
backend i el firebase. Després d’implementar la clau, s’han
modificat els controladors de despeses i ingressos on s’ha
afegit la funcionalitat de notificar als usuaris afectats per un
canvi en el moment en què els hi arriba una petició. Per tal
de que la notificació arribi als usuaris correctes, s’ha d’uti-
litzar el token FCM, el qual és un codi únic per a cada dis-
positiu, per tant, s’ha modificat el login i el registre tant en
la part de frontend, on s’obté aquest token a partir de la lli-
breria React Native Firebase, com en backend, on es guarda
el token en la base de dades per poder recuperar-lo després.
A partir d’aquı́, s’utilitza la llibreria firebase-admin en el
backend per enviar les notificacions al frontend amb infor
amb prioritat alta amb les dades de la despesa/ingrés en el
camp data, on aquest s’encarrega d’actualitzar la informa-
ció que veu l’usuari. Per altra banda, s’ha desenvolupat la
funcionalitat de notificació en quan un pressupost està su-
perant el lı́mit de despesa del 80% del pressupost inicial, en
la qual s’envia una notificació des de el backend cap al fron-
tend quan es compleix el requisit anterior en el moment en
què es faci un moviment amb una despesa. Al contrari que
la notificació de sincronització, les dades van en el camp
notification en format de missatge, indicant aixı́ que no es
tracta d’un missatge normal amb dades sinó d’una notifica-
ció a mostrar en el dispositiu.

Respecte a la navegació dins de l’aplicació, tal com s’ha
comentat anteriorment, s’ha utilitzat React Navigation[17],
el qual proporciona diferents tipus de navegació entre com-
ponents i pantalles React. Pel projecte s’ha realitzat la je-
rarquia de navegadors de la figura 3. Aquesta jerarquia
comença amb el navegador d’autenticació, el qual es de ti-
pus Stack i s’encarrega de mostrar i navegar entre les pan-
talles de registre i login en el cas que l’usuari no estigui
connectat al sistema, és a dir, quan no hi ha un token d’au-
tenticació en el Redux, o de deixar que el navegador prin-
cipal s’encarregui de la navegació. Respecte al navegador
principal, de tipus Drawer (el que implica que aquest és el
navegador que apareix al lateral de l’aplicació al clicar el
botó del menú), és el que s’utilitza per recórrer entre els di-
ferents mòduls que té l’aplicació. Per a cada mòdul hi ha
un navegador, de tipus Stack, que conté les diferents pan-
talles d’aquest. Aquesta jerarquia permet tenir un millor
control sobre els diferents aspectes de la navegació, degut
a que d’aquesta forma, mantenim un historial diferent per a
cada navegador a part que es pot configurar diferents opci-
ons per a cada un, com per exemple l’aspecte del header de
l’App, on per certes pantalles no es mostra, o en altres pan-
talles apareix el nom amb el botó de menú, però en altres ha
d’aparèixer el botó de tirar enrere.

A continuació s’ha generat la funcionalitat de desconne-
xió de l’usuari, on s’ha afegit un botó en el header de l’app
que s’encarrega d’eliminar tota la informació emmagatze-
mada en l’aplicació a partir del Redux. Per altra banda,
també s’ha afegit la funcionalitat d’eliminar el perfil, el qual
se situa en el menú lateral de l’aplicació, el qual fa una crida
al backend perquè aquest elimini l’usuari. Per tant, s’ha ge-
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Fig. 3: Jerarquia de navegadors

nerat una nova ruta i controlador, traduı̈t a un nou endpoint,
encarregat d’eliminar l’usuari, el que implica eliminar tota
la informació associada a aquest.

Per últim s’ha desenvolupat l’autenticació via Google, és
a dir, poder registrar o loguejar un usuari utilitzant l’API
de Google sense necessitat de contrasenyes. Per això, s’ha
desenvolupat una nova ruta i controlador sobre els usuaris,
generant un nou endpoint, en el qual es rep una ID genera-
da per Google i mitjançant la llibreria google-auth-library,
es fa una petició a l’API de Google per obtenir l’email de
l’usuari, cosa que permet identificar-lo. Un cop obtingut
l’email, es registra a l’usuari en el cas que no ho estigui ja
i es logueja com un usuari normal. Respecte al frontend
s’ha utilitzat la llibreria react-native-google-signin la qual
proporciona el component que actua com a botó juntament
amb la crida a la API de Google que retorna la informació
de l’usuari on es troba la ID utilitzada en el backend.

4.3 Posada en marxa
A continuació s’exposa les tasques realitzades en la posada
en marxa del servidor de backend en un entorn més real.
Primer de tot, s’ha modificat l’inici del servidor per tal de
treballar via HTTPS, el que afegeix una capa de seguretat
en la comunicació entre les aplicacions i el backend. Per
això s’ha generat un certificat SSL autofirmat mitjançant
OpenSSL juntament amb una clau privada, el qual ens ge-
nera un seguit de fitxers que s’utilitzen en el servidor. Un
cop afegits en el servidor, s’ha utilitzat la llibreria https en
el fitxer index.js del backend per iniciar el servidor utilitzant
el certificat i clau anteriors i escoltant pel port 443, obtenint
aixı́ una comunicació més segura.

Respecte al servidor, s’ha utilitzat una instància de AWS
EC2, la qual proporciona una infraestructura modificable
amb un sistema Linux, amb la qual s’ha pogut comprovar
el funcionament del sistema en un entorn real.

5 RESULTATS

El resultat obtingut en aquest treball ha estat una aplicació
Android que juntament amb un servidor backend és capaç
de complir amb els objectius establerts al principi del pro-
jecte i, per tant, permetre a l’usuari gestionar els seus comp-
tes bancaris al tenir un seguiment de les despeses i els in-
gressos i a la vegada, poder generar pressupostos per tenir
un millor control de les despeses generades.

Tal i com s’ha explicat en el desenvolupament, es pot di-
vidir l’aplicació en els següents mòduls, on cada un com-
pleix un seguit de requisits:

• Mòdul d’accés: Aquest mòdul permet registrar nous
usuaris al sistema, permet fer l’autentificació al siste-
ma per accedir a les funcionalitats de l’aplicació i s’en-
carrega de gestionar els canvis de contrasenya. També
s’encarrega de la desconnexió de l’usuari del sistema
i per últim de l’eliminació de l’usuari juntament amb
tota la seva informació.

• Mòdul de comptes: Aquest mòdul permet visualitzar
els comptes, tant els propis com els compartits, mos-
trant tant l’import actual del compte com l’usuari pro-
pietari en el cas que sigui compartit. També permet
crear nous comptes o modificar-los a partir d’un for-
mulari on es pot indicar si aquest serà compartit, jun-
tament amb el nom i import inicial del compte. Per al-
tra banda, els permet eliminar. També s’encarrega de
crear un compte base amb import zero en el moment
en què es registri un nou usuari al sistema.

• Mòdul de ingressos/despeses: Aquests mòduls per-
meten visualitzar els moviments de tres formes dife-
rents: separats en 4 espais temporals, separats per ca-
tegories i internament per subcategories i per últim,
en forma de gràfica amb informació addicional com
el percentatge de moviment d’una categoria respec-
te a les altres. Per altra banda, també permet crear
nous moviments o modificar-los a partir d’un formu-
lari. També permet eliminar els moviments. Aquest
mòdul és l’encarregat d’actualitzar la informació dels
comptes i pressupostos de forma automàtica en el mo-
ment de tractar un moviment.

• Mòdul de categories: Aquest mòdul serveix per vi-
sualitzar les diferents categories i subcategories d’un
usuari. També permet crear noves categories amb les
subcategories relacionades o modificar-les. Per altra
banda, permet eliminar categories tenint en compte
les relacions amb els moviments i les subcategories.
Aquest mòdul s’encarrega també de generar les cate-
gories per defecte per tal que l’usuari pugui començar
a utilitzar l’aplicació des de el primer minut.

• Mòdul de pressupostos: Aquest mòdul s’encarrega
de mostrar els pressupostos amb l’import inicial i l’im-
port actual, és a dir, la quantitat de pressupost que que-
da fins que es finalitzi, juntament amb la data de fi-
nalització de l’import. També permet a l’usuari ge-
nerar o modificar nous pressupostos, on pot definir en
quin espai de temps estarà actiu a part de relacionar-
los amb comptes i categories. Addicionalment permet
eliminar-los o modificar-los. Per altra banda, s’encar-
rega de generar els nous pressupostos en cas que n’ha-
gi finalitzat un de categoria repetitiu i de fer la trans-
ferència de l’import sobrant d’un pressupost finalitzat
si aquest s’ha marcat com a transferible. Per últim, és
el mòdul encarregat de notificar als usuaris del fet que
un pressupost està arribant al lı́mit d’import.

• Mòdul de sincronització: Aquest mòdul, el qual no
té interfı́cie gràfica, s’encarrega de mantenir sincro-
nitzada la informació entre el backend i el frontend a
causa de modificacions en comptes compartits o movi-
ments que afectin aquests mitjançant una comunicació
via notificacions.
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6 LINIES DE FUTUR

Pel que fa a la continuitat del projecte, s’hauria de desenvo-
lupar l’aplicació per sistemes iOS, el qual implicaria afegir
certes modificacions en la part de Front-End amb la fina-
litat de que l’aplicació funcioni correctament amb aquest
sistema juntament amb certes modificacions en el disseny
per tal de complir amb els seus estàndards. També s’hauria
de desenvolupar una versió web per facilitar el accés a les
funcionalitats sense necessitar un dispositiu mòbil.

Per últim, per millorar la satisfacció dels clients, es po-
dria connectar el compte bancari real dels usuaris amb l’a-
plicació i d’aquesta forma generar de forma automàtica els
moviments d’aquests.

7 CONCLUSIONS

Com a conclusions finals podem extreure que l’aplicació
generada ha estat capaç de complir amb els objectius pro-
posats a l’inici, gràcies al fet que compleix amb tots els re-
quisits funcionals els quals estan fortament relacionats amb
aquests.

Per tant, s’ha desenvolupat una aplicació que permet als
usuaris gestionar els seus comptes, a partir de tenir un con-
trol tant de les seves despeses com dels seus ingressos.
També permet crear pressupostos per tenir un millor segui-
ment de les despeses a part de tenir la capacitat de compartir
comptes amb altres usuaris.

Respecte a les eines utilitzades durant el desenvolupa-
ment del projecte, es pot extreure que frameworks com Re-
act Native o Node.js, ens poden ajudar molt respecte a la
creació d’aplicacions, a causa de la gran comunitat que te-
nen darrera, on cada dia apareixen més llibreries compa-
tibles amb aquests. Això implica que cada cop s’hagi de
generar menys codi des de zero de termes que ja han es-
tat tractats per la comunitat i que per tant ens puguem cen-
trar en generar funcionalitats que ens diferenciı̈n de la com-
petència, el que acaba aportant una millor satisfacció en els
usuari finals.

Per últim, pel que fa al treball realitzat, si hagués de fer
un projecte similar a aquest, optaria per treballar directa-
ment amb Firebase en comptes de generar un backend des
de zero, ja que al no tenir funcionalitats molt complexes,
es podria haver desenvolupat a partir de la base de dades
que proporciona el mateix Firebase, el que agilitzaria molt
el treball a realitzar.
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APÈNDIX

A.1 Casos de test

En aquesta secció del apèndix es troben alguns dels tests
realitzats durant el desenvolupament del projecte per tal de
comprovar el correcte funcionament d’aquest.

Pel que fa als tests de backend:

Respecte als tests de frontend:

A.2 Disseny de la base de dades
A continuació es mostra el disseny de la base de dades re-
alitzat al inici del projecte i que ha servit com a referència
per declarar les entitats principals del projecte.
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A.3 Disseny de pantalles wireframe
A continuació es mostren alguns dels dissenys de les dife-
rents pantalles que es van fer en l’inici del projecte i que
serveixen tant per definir la navegació dins de l’aplicació
com per facilitar el desenvolupament del frontend de l’apli-
cació. Cal dir que aquests dissenys han servit com a una re-
ferència i que no representen al disseny final de l’aplicació,
és per això que el resultat final no ha mantingut la mateixa
estructura o disseny.
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