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1. Introducció
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dins de la seva funció de control sobre el
possible frau en la utilització dels títols de transport, realitza funcions d’intervenció
en ruta i controls en els sistemes de validació de sortida de les estacions.
En aquest context, el sistema informàtic de suport per a que el personal d’Intervenció
pugui realitzar aquests controls, ha d’estar disponible sobre dispositius mòbils, per la
pròpia característica de la operativa.
Dins de l’àmbit de renovació de sistemes i acompanyant al projecte T-Mobilitat que
aporta nous dispositius mòbils per als Interventors, cal realitzar la renovació del
sistema de control de frau. Anomenarem al nou sistema, IRIS, Intervenció en Ruta
I control de Sortides.

2. Objectiu
Aquest document conté la definició funcional del nou sistema IRIS (Intervenció en
ruta i control de sortides), amb l’objectiu de modernitzar l’actual Control de Frau des
dels dispositius mòbils de FGC, adaptant-lo a la propera evolució del transport
ferroviari integrat que aporta el projecte T-mobilitat.
El sistema IRIS serà un sistema amb una part mòbil sobre dispositius distribuïts i
una part central per a gestionar aquests elements i centralitzar la informació
generada a camp en els controls de frau realitzats.

3. Glossari de termes
-

Agent FGC: Agent autoritzat de FGC que pot interaccionar amb el sistema.

-

Agent remot FGC: Agent autoritzat de FGC que pot actuar remotament, des del
CSE, sobre els sistemes de camp

-

ATM: L’Autoritat del Transport Metropolità a l’àmbit de Barcelona.

-

CA o Centre Autoritzador: El centre autoritzador és la passarel.la de pagament
bancària instal.lada a FGC i que autoritza les operacions amb targeta de crèdit
realitzades a les màquines autoexpenedores.

-

CAN: Una cancel.ladora de bitllets i targetes de transport, també anomenada
validadora, és el dispositiu de les estacions que ubicat a les línies de peatge de
les estacions on els clients validen els seus títols de transport. Fa la funció de
validació dels bitllets/targetes dels passatgers. En l’actualitat són cancel.ladores
magnètiques, però es troba en desenvolupament el projecte de T-Mobilitat que
instal.larà validadores de xip sense contacte. Així mateix, en el futur proper, FGC
disposarà en determinades estacions de validadores de codi QR.

-

Cancel.lació: Acció de cancel.lar o validar un bitllet de transport.
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-

CAR: Concentrador d’àrea, és el sistema encarregat de gestionar les validadores
magnètiques d’un grup d’estacions bàsiques i fa funcions de backup local dels
elements de venda i validació de les estacions incloses en la seva àrea.

-

CSE: Centre de supervisió d’estacions. Lloc centralitzat des d’on es realitzen totes
les operacions i control remot de les estacions i els equipaments instal.lats.

-

ATN o TN: Àrea de Tecnologies de Negoci (inclosa dins de l’àrea de Tecnologia de
la Informació i les Comunicacions), i responsable del projecte IRIS.

-

EMC: Compatibilitat electromagnètica.

-

EMV: Conjunt d’estàndards de seguretat i interoperabilitat per a sistemes de
pagament amb targetes xip. Les entitats fundadores al 1994 foren Europay
International, Mastercard Internationa i Visa International.

-

Expendició: Fabricació i entrega d’un bitllet de transport a un client.

-

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

-

Infracció tipus A: És aquella infracció que és comesa per viatjar a FGC sense un
títol o bitllet de transport vàlid durant el trajecte que s’està realitzant (si el control
és al tren) o acaba de realitzar-se (si el control és a la sortida de la estació destí).

-

Infracció tipus B: És aquella infracció que es comet per actes o actituds no
permeses al mitjà de transport (ex. fumar, manipulació d’elements prohibits,
seure en llocs incorrectes, etc.)

-

Integrador: Sistema de control centralitzat i des d’una única plataforma de tots
els de dispositius d’estació (càmeres de TV, escales mecàniques, etc.) per a ús
dels operadors del Centre de Supervisió d’Estació per a monitorització, control i
atenció al client.

-

Interventor: Agent de FGC que realitza les funcions d’intervenció i control a les
estacions i als trens.

-

Liquidació: És el procés que fa l’interventor de recompte, quadre i tancament de
les operacions efectuades en el seu control d’intervenció.

-

MAE o MAEv2: Màquines autoexpenedores de FGC.

-

Percepció mínima: És la quantitat que ha d’abonar un client que comet una
infracció de tipus A i que li permet normalitzar la seva situació irregular en el
viatge en curs.

-

Pin-Pad: Teclat utilitzat per a la introducció del codi numèric secret que permet
verificar l’autenticitat del portador de la targeta de crèdit.

-

PMR: Persona amb mobilitat reduïda.

-

Reexpendició: És el bitllet de transport (o targeta) que es lliura a un viatger com
a substitut d’un bitllet malmès i on es manté la validesa, saldo de viatges,
caducitat, etc. del bitllet original.

-

SICE: Sistema Central d’Explotació, on es recullen i centralitzen les dades i
paràmetres de tots els sistemes de venda i validació.

-

SIM: Sistema central de control i supervisió d’estacions utilitzat pel CSE.
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-

SMEC: Sistema Magnètic d’Expendició i Control.

-

TAQ: Taquilla de venda de títols de transport

-

T-Mobilitat: Projecte dins l’àmbit d’ATM per a la implantació d’una targeta sense
contacte.

-

Títol de transport o bitllet de transport: És aquell document (bitllet, targeta
multiviatge, targeta de període temporal, etc.) que permet utilitzar un mitjà de
transport, i en concret el de FGC.

-

Torn: Agrupació lògica de les operacions realitzades en un control d’intervenció
per un determinat interventor.

-

Validadores: Són els equipaments magnètics o sense contacte, que es troben
ubicats a les estacions de FGC i on els clients validen els seus títols de transport,
bé per accedir-hi o bé per sortir de la estació.

-

Verificació: És la funció que realitza el interventor sobre un títol de transport per
a comprovar que és vàlid i correcte en el moment que s’inspecciona.

-

VNC: Programari per a l’accés remot.

-

VVSS: Vigilants de seguretat

-

XADA: Xarxa privada de FGC amb connectivitat IP.
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4. Operativa de control del frau
Per controlar el frau FGC planifica diversos controls que poden ser de dos tipus
diferents, els controls als trens i els controls a les estacions. No obstant això els
interventors poden iniciar un control no planificat, que també ha de ser d'un dels dos
tipus definits.


Controls als trens: Els controls als trens són aquells que es duen a terme a
dins d'un comboi - durant el viatge o bé mentre està parat a una estació.



Controls a les estacions: són aquells que es duen a terme al vestíbul – o
resta d’instal·lacions - d'una estació.

Els controls es duen a terme per part dels interventors. L'interventor té – entre
d'altres - la funció de vigilància immediata de l'observança, pels usuaris i per tercers
en general, de les regles que estableix la normativa vigent.
Per poder realitzar aquesta tasca els interventors han de poder comprovar la
informació continguda als títols que han donat drets de viatge a l'usuari i els quals
tenen l'obligació de conservar mentre duri el viatge, així com facilitar-ho a
l'interventor quan aquest ho demana. El fet de comprovar el títol de l'usuari i
comprovar la seva validesa s'anomena verificació del títol.
Els títols estan suportats sobre banda magnètica o sobre xips sense contacte. Tots
dos tipus de suports estan contemplats dins l’abast del projecte IRiS.
Aquests títols contenen informació bàsica necessària perquè en un moment donat es
pugui decidir si l'usuari té dret a realitzar el viatge en curs. Aquesta informació inclou
dades com per exemple el tipus de títol, l'hora d'accés al sistema, per quina estació
es va accedir, si es tracta d'un transbordament o és un viatge nou, nombre de
viatgers que fan aquell viatge amb aquell títol o si és un viatge multimodal (amb més
d'un operador).
Per poder decidir si el títol es correcte – es a dir, amb aquest títol l'usuari té drets
per fer aquell viatge - cal a més conèixer dades circumstancials associades a la
mateixa intervenció com per exemple l'hora de la inspecció o el lloc de la inspecció.
En alguns casos també és necessari conèixer dades del mateix usuari per tal de
decidir si està fent un bon ús del servei, especialment si l'usuari viatja amb títols
bonificats (per alguna condició com família nombrosa, menor de setze anys o
jubilació) o bé títols personalitzats (que només donen accés a una persona concreta)
com els títols o els passis d'empleat d'FGC. L'interventor té la potestat de demanar a
l'usuari que s'acrediti mitjançant un document com per exemple NIF, NIE, passaport
o carnet de conduir.
Cal tenir en compte les diverses característiques de cada títol per poder verificar si
l’usuari te els drets de viatge necessaris:


Tots els títols poden caducar per causa de l’índex tarifari (quan es canvien les
tarifes d’FGC).
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Alguns títols tenen caducitat pròpia per la seva naturalesa (T-Mes, TTrimestre...).



Hi ha títols que poden ser bonificats (es poden obtenir per un preu menor)
per usuaris amb un perfil d’usuari acreditat (famílies nombroses, famílies
monoparentals, pensionistes...). Son els títols bonificats.



Hi ha títols que només es poden utilitzar per usuaris amb un perfil d’usuari
acreditat (T-16 per a menors de setze anys, T-Empleat per a empleats...).
Son els títols personalitzats.



Hi ha suports que permeten diverses validacions a la vegada i que per tant
permeten viatjar a més d’una persona simultàniament (T-10...), hi ha d’altres
que no permeten més d’una validació a la vegada i per tant només permeten
viatjar a una persona simultàniament (T-Mes...).



Cada títol te les variacions necessàries per poder realitzar trajectes per un
nombre de zones o un altre (T-10 1 zona, T-10 2 zones...), d’acord amb la
zonificació d’FGC i ATM.

Quan es detecta que un usuari fa un mal ús del servei perquè viatja sense drets de
viatge la infracció s’anomena del tipus A, i s'imposa una percepció mínima (que té
categoria de bitllet extraordinari) que corregeix la situació i dota al viatger dels drets
necessaris per acabar el viatge. A aquest efecte, l’interventor ha d'expedir un o més
documents justificatius. Aquests documents justificatius serveixen per poder sortir
de les instal·lacions si es requereix validar a la sortida i també per fer el pagament
ajornat de la percepció si el viatger no pot o no vol pagar la percepció mínima in situ.
Aquests documents han de complir certs requisits per tal de fer la seva funció, per
exemple cal que porti un codi de barres o OTC que permeti fer el pagament en un
caixer automàtic de les entitats associades o en les màquines d’autovenda de FGC
(MAE).
Els interventors poden imposar sancions per faltes no relatives als drets de viatge.
Per exemple viatgers que s'asseuen en llocs incorrectes, que embruten, fan accions
prohibides com fumar, alteren el normal funcionament dels trens, manipulen
elements prohibits com les alarmes o els frens d'emergència. Son infraccions
anomenades denúncies tipus B, també poden comportar sancions, però aquestes
no són imposades per FGC, i per tant, la denúncia es gestiona però la sanció no es
comptabilitza en el sistema IRiS.
Les percepcions tipus A poden ser abonades al moment, amb un descompte en
l'import de la percepció, o bé es pot fer el pagament més endavant. Cal per tant que
es reculli si s'ha abonat al moment o no així com la quantitat abonada. Si la sanció
s'imposa a un menor, el pagament no pot ser al moment. En qualsevol cas, la
percepció atorga els drets de viatge a l'infractor inclús si s'ajorna el pagament.
Les percepcions tipus A poden ser condicionades, és a dir, l'usuari pot no haver de
pagar la percepció si compleix la condició imposada. Per exemple una percepció que
no s'abona al moment encara es pot condicionar a pagar el 50% de la mateixa sempre
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que ho faci en els dos dies hàbils posteriors a la intervenció, o bé si l'usuari acredita
algun document que no va mostrar en el moment de la percepció, per exemple si un
usuari viatja amb un títol abonat per ser família nombrosa i no pot mostrar el
document acreditatiu a l'inspector, rebrà una percepció que pot anul·lar
posteriorment mostrant l'acreditació a un Centre d'Atenció al Client.
Històricament els inspectors duien a terme la tasca d'imposar percepcions mitjançant
talonaris, els quals permetien la consolidació - es coneixia si mancaven butlletes - i
l'autoria d'una percepció, donat que es coneixia a priori a quin inspector corresponia
cada talonari amb la seva numeració corresponent. Aquests talonaris eren diferents
per cada tipus de percepció. Aquest control s'ha de mantenir amb les mateixes
garanties encara que l'inspector utilitzi eines digitals en compte de talonaris físics.
Totes aquestes percepcions s'han de reportar al Sistema Central d'FGC en forma de
liquidacions, que poden ser o bé liquidacions per caixa o bé liquidació per títol.
Aquestes accions liquiden totes les operacions realitzades: percepcions (tipus A),
suplements, bitllets, etc., pendents des de la darrera liquidació.
Per altra banda els interventors poden expendre justificants de retard si ho requereix
l'usuari i es verifica la circumstància.

5. Descripció general del sistema
Per tal d’agilitzar i digitalitzar el procediment operatiu descrit cal dissenyar s’ha
dissenyat el nou sistema IRIS (Intervenció en Ruta I control de Sortides).
Aquest sistema permetrà:


Realització de controls als trens i a les estacions



Gestió de percepcions mínimes per l’ús indegut del servei



Gestió de suplements



Gestió de denúncies per infraccions del tipus B



Gestió de títols de transport ( o bitllets)



Pagament per mitjans electrònics



Realització de liquidacions i justificants per agilitzar la gestió de
l’interventor



Validació de títols magnètics amb la lectura de la seva banda



Validació de títols sense contacte amb la lectura del seu xip

El sistema IRIS estarà suportat sobre dos peces de programari interconnectades: una
peça serà la part de l’aplicatiu sobre dispositiu mòbil ANDROID i l’altra peça serà la
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part d’aplicatiu sobre el servidor central per a la gestió del sistema i els seus
components.
Val a dir que el gruix dels requisits funcionals es centren sobre l’aplicatiu IRIS mòbil,
donat que és la part principal del projecte, i a nivell de sistema central es fa la gestió
necessària dels dispositius i aplicatiu mòbil tal i com es detalla al capítol corresponent.
A continuació es mostra un diagrama bàsic del sistema, delimitant amb línia
discontínua, l’abast del projecte IRIS.
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En general per tant, quan parlem de sistema IRIS, parlarem de l’aplicatiu mòbil, i
farem especial esment quan ens referim a la part de sistema central.
El sistema IRIS consta dels següents components funcionals principals:

Gestió
d’usuaris i
perfils
Control
d’Estacions

Integració

Control als
Trens

Traçabilitat

IRIS

Verificació

Percepcions
Mínimes

Títols

Denúncies

Liquidacións i
Justificants

Tipus B
Pagament
Electrònic

IRIS




La gestió dels processos del control del frau no seguirà un flux estricte sinó
que permetrà un alt grau de llibertat per part dels interventors
Es disposarà de funcions de cerca i consulta de informació relativa a control
del frau
Es mostrarà la informació organitzada segons diferents tipologies (Percepció
Mínimes, Denúncies per Infraccions del Tipus B, Suplements, etc..)
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Gestió d’usuaris i perfils
 Integració amb el SIC per l’obtenció d’usuaris per realitzar l’autenticació
 Autenticació i autorització de funcions del sistema segons perfils definits
Control d’Estacions
 Cerca i edició de controls d’estació planificats des del SIC
 Afegir controls no planificats
 Iniciar i finalitzar els controls d’estació
Control als Trens
 Cerca i edició de controls als trens planificats des del SIC
 Afegir controls no planificats
 Iniciar i finalitzar els controls als trens
Percepcions Mínimes
 Consulta i edició d’infraccions del servei enregistrades per l’interventor
 Enregistrar noves infraccions d’us del servei
 Anul·lar percepcions mínimes enregistrades prèviament
Denúncies per Infraccions del Tipus B
 Consulta i edició de les Denúncies per Infraccions del Tipus B enregistrades
per l’interventor
 Enregistrar noves Denúncies per Infraccions del Tipus B
 Anul·lar Denúncies per Infraccions del Tipus B enregistrades prèviament
Títols




de transport (bitllets) i suplements
Consulta i edició de suplements enregistrats per l’interventor
Enregistrar nous suplements
Anul·lar suplements enregistrades prèviament

Verificació de títols
 Realitzar i enregistrar lectures de les bandes magnètiques dels títols sobre
suports magnètics
 Realitzar i enregistrar lectures del contingut dels títols sobre xip en suports
sense contacte
 Comprovar validesa de títols segons zonificació tarifaria
Liquidacions i Justificants
 Cerca i edició de liquidacions de caixa i títols enregistrades per l’interventor
 Enregistrar noves liquidacions de caixa i títols
 Imprimir liquidacions de caixa, títols i justificants de retard
Traçabilitat
 Proporciona funcionalitats que permeten auditar les accions fetes sobre els
processos de control de frau registrant:
 Data en que s’ha realitzat una acció
 Qui ha realitzat l’acció registrant la identificació de l’usuari.
 Quina acció a realitzat, per exemple, alta d’una percepció mínima.
 Arxivat i gestió de la informació emmagatzemada
Integració
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Components d’integració amb sistemes corporatius de FGC per obtenir i
reportar informació

6. Abast
L’abast dels treballs a incloure en l’oferta són tots aquells que es deriven del present
plec de prescripcions tècniques, a mode de resum els grans blocs són:
Fase de desenvolupament i posada en servei:


Desenvolupament del sistema IRIS: aplicatiu sobre dispositius mòbils
ANDROID i la part d’aplicatiu sobre sistema central per a la gestió



Instal·lació i desplegament del sistema



Proves



Documentació



Formació

Fase de garantia, suport i desenvolupament evolutiu posterior:


Garantia i suport



Desenvolupament evolutius posteriors

NO forma part de l’abast del projecte:


Cap tipus de maquinari: tant els dispositius mòbils ANDROID com el maquinari
del servidor on ha de residir el sistema central d’IRIS, seran aportats per FGC.



Cap tipus de xarxa de connexió: Les xarxes de connectivitat seran aportades
per FGC.

7. Obligacions del contracte
L’execució del contracte comportarà que l’adjudicatari hagi de complir amb les
següents obligacions:


Realització dels treballs de desenvolupament del sistema informàtic
IRIS, per a la execució i gestió dels controls d’Intervenció i funcions
relacionades, amb l’abast i condicions que es descriuen en el present
document.

El sistema IRIS estarà composat per un aplicatiu sobre dispositiu mòbil ANDROID i
un aplicatiu central per a la gestió del sistema i els seus components.
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8. Sistema IRiS
8.1 Gestió horària i sincronisme
El sistema IRiS ha de tenir informació vàlida, actual i acurada. Per això:
REQ_IRIS.1

El dispositiu ha d’estar sincronitzat amb el servidor NTP (Network
Time Protocol) existent a FGC.

REQ_IRIS.2

S’ha de permetre a l’usuari modificar la data i la hora del sistema
si la que li presenta el sistema no es la correcta.

8.2 Gestió d’usuaris i perfils
Des de el punt del sistema IRIS existeixen dos tipus d’usuari:


Els usuaris de tipus Administrador, que tindrà tots els permisos de control i
administració del sistema.



Els usuaris de tipus Interventor, que podrà realitzar controls horaris,
percepcions, denúncies, suplements, justificants i gestionar les seves
liquidacions.

Per tal de gestionar aquests usuaris els requeriments del sistema son:
REQ_IRIS.3

No es permetrà cap operació al sistema IRIS - que no sigui l’accés
- si no s’ha identificat cap usuari.

REQ_IRIS.4

Els usuaris s’han d’identificar mitjançant el seu identificador
d’empleat i la seva paraula clau o bé mitjançant la seva targeta
sense contacte i la seva paraula clau.

REQ_IRIS.5

S’ha de validar que l’usuari existeix i pot accedir contra el Sistema
d’Informació Central.

REQ_IRIS.6

S’ha de validar la paraula clau contra el Sistema d’Informació
Central.

REQ_IRIS.7

S’ha d’obligar al usuari que accedeixi a seleccionar el torn de
treball.

REQ_IRIS.8

S’ha de permetre a l’usuari seleccionar la línia ferroviària o, si
l’usuari no la selecciona específicament, assignar-li la que tingui
associada als Sistemes d’Informació Centrals.
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8.3 Gestió dels controls d’intervenció

8.3.1 Controls als trens
Els sistema ha de permetre gestionar els controls al trens, per la qual cosa el sistema
requereix:
REQ_IRIS.9

El sistema he d’obtenir del Sistema d’Informació Central els
controls als trens planificats.

REQ_IRIS.10 El sistema he de permetre a l’usuari veure el llistat de controls als
trens planificats per a la seva línia ferroviària (REQ_IRIS.8).
REQ_IRIS.11 El sistema ha de permetre a l’usuari recarregar el llistat de controls
als trens de manera explícita (REQ_IRIS.10)
REQ_IRIS.12 El sistema he de permetre a l’usuari fer cerques al llistat de controls
als trens (REQ_IRIS.10) indicant hora, tren i/o línia.
REQ_IRIS.13 El sistema ha de permetre a l’usuari consultar la data, el tren, el
torn i els vigilants de seguretat dels controls als trens llistats
(REQ_IRIS.10).
REQ_IRIS.14 El sistema ha de permetre a l’usuari crear un nou control al tren
informant obligatòriament de la data i el tren, i opcionalment el
torn i els vigilants de seguretat.
REQ_IRIS.15 Al crear un nou control al tren el sistema ha de generar el codi
d’identificació del control automàticament.
REQ_IRIS.16 El sistema ha de permetre a l’usuari iniciar un dels controls al tren
del llistat (REQ_IRIS.10).
REQ_IRIS.17 El sistema ha de permetre iniciar un control al tren creat per
l’usuari (REQ_IRIS.14).
REQ_IRIS.18 El sistema no ha de permetre que s’iniciï un control al tren si hi ha
altre control de qualsevol tipus iniciat.
REQ_IRIS.19 El sistema no ha de permetre iniciar un control al tren que no sigui
del dia actual.
REQ_IRIS.20 El sistema ha de permetre finalitzar un control al tren prèviament
iniciat (REQ_IRIS.16, REQ_IRIS.17).
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REQ_IRIS.21 El sistema ha d’obligar a informar del nombre de persones
intervingudes quan es finalitza un control al tren (REQ_IRIS.20).
REQ_IRIS.22 El sistema ha de permetre informar del nombre de persones
fugades quan es finalitza un control al tren (REQ_IRIS.20).

8.3.2 Controls a les estacions
Els sistema ha de permetre gestionar els controls a les estacions, per la qual cosa el
sistema requereix:
REQ_IRIS.23 El sistema he d’obtenir del Sistema d’Informació Central els
controls a les estacions planificats.
REQ_IRIS.24 El sistema he de permetre a l’usuari veure el llistat de controls a
les estacions planificats per a la seva línia de treball (REQ_IRIS.8).
REQ_IRIS.25 El sistema ha de permetre a l’usuari recarregar el llistat de controls
a les estacions de manera explícita (REQ_IRIS.24)
REQ_IRIS.26 El sistema he de permetre a l’usuari fer cerques al llistat de controls
a les estacions (REQ_IRIS.24) indicant hora i/o estació.
REQ_IRIS.27 El sistema ha de permetre a l’usuari consultar la data, l’hora d’inici,
l’hora de finalització, la estació, el torn i l’VVSS dels controls a les
estacions llistats (REQ_IRIS.24).
REQ_IRIS.28 El sistema ha de permetre a l’usuari crear un nou control a l’estació
informant obligatòriament de la data, l’hora d’inici, l’hora de
finalització i l’estació, i opcionalment el torn i l’VVSS.
REQ_IRIS.29 Al crear un nou control a l’estació el sistema ha de generar el codi
d’identificació del control automàticament.
REQ_IRIS.30 El sistema ha de permetre a l’usuari iniciar un dels controls a
l’estació del llistat (REQ_IRIS.24).
REQ_IRIS.31 El sistema ha de permetre iniciar un control al l’estació creat per
l’usuari (REQ_IRIS.31).
REQ_IRIS.32 El sistema no ha de permetre que s’iniciï un control a l’estació si hi
ha altre control de qualsevol tipus iniciat.
REQ_IRIS.33 El sistema no ha de permetre iniciar un control a l’estació que no
sigui del dia actual.
REQ_IRIS.34 El sistema ha de permetre finalitzar un control a l’estació
prèviament iniciat (REQ_IRIS.30, REQ_IRIS.31).
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REQ_IRIS.35 El sistema ha de saber si l’estació del control disposa de validadora
de sortida.
REQ_IRIS.36 El sistema ha d’obligar a informar del nombre de persones
intervingudes quan es finalitza un control a l’estació si l’estació no
té validadora de sortida. (REQ_IRIS.34. REQ_IRIS.35).
REQ_IRIS.37 El sistema ha de permetre informar del nombre de persones
intervingudes quan es finalitza un control a l’estació si l’estació té
validadora de sortida. (REQ_IRIS.34. REQ_IRIS.35).
REQ_IRIS.38 El sistema ha de permetre informar del nombre de persones
fugades quan es finalitza un control a l’estació (REQ_IRIS.34).
REQ_IRIS.39 El sistema ha de permetre incloure observacions per part de
l’usuari.
REQ_IRIS.40 El sistema ha de permetre iniciar i finalitzar el mateix control a
l’estació més d’una vegada.
REQ_IRIS.41 El sistema ha de ser capaç de saber el temps real que cada usuari
empra a un control a l’estació.
REQ_IRIS.42 El sistema permetrà afegir observacions quan es tanca un control
a l’estació.

8.4 Percepcions
El sistema ha de permetre imposar percepcions i manegar les percepcions imposades.
Per això cal:
REQ_IRIS.43 El sistema permetrà consultar un llistat amb totes les percepcions,
independentment del tipus, ordenades per data de forma
descendent.

8.4.1 Percepcions mínimes
REQ_IRIS.44 El sistema permetrà consultar les dades en detall d’una Percepció
mínima llistada (REQ_IRIS.43).
REQ_IRIS.45 Quan s’afegeix una Percepció el sistema ha de generar un
identificador amb les següents característiques:
a. L’identificador ha de tenir deu dígits.
b. El primer dígit de l’identificador serà sempre un (1) per indicar que
ve d’un dispositiu mòbil.
PPT_sistema_IRIS_v1.3_acc
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 19 de 43

Projecte:
Document:

IRIS

IRiS: Sistema d’Intervenció en Ruta i control de Sortides

Tipus:

Esp. tècnica

Autor:

A. Coca

Data:
Revisat:

10/07/19
A. Coca

Versió:
Aprovat:

1.3
EG

c. Del segon al quart dígit de l’identificador de la Percepció Mínima es
codifica l’identificador del dispositiu mòbil.
d. Els sis últims dígits de l’identificador de la Percepció Mínima han de
ser seqüencials en successives percepcions (independentment del
tipus)
REQ_IRIS.46 El número identificador de la Percepció Mínima es generarà quan
l’usuari cliqui el botó de guardar.
REQ_IRIS.47 El sistema no permetrà modificar la seva proposta de número
d’identificació per la Percepció Mínima.
REQ_IRIS.48 El sistema assignarà automàticament l’hora i la data d’una
Percepció Mínima. Aquesta hora i data seran les del moment de
salvar la Percepció Mínima.
REQ_IRIS.49 El sistema no permetrà modificar la seva proposta d’hora i data per
una Percepció Mínima (REQ_IRIS.48).
REQ_IRIS.50 Quan s’afegeix una Percepció Mínima existint un control horari
iniciat les dades sobre el control horari seran les del control horari
iniciat i no es podran modificar.
REQ_IRIS.51 El sistema ha de permetre guardar una Percepció Mínima com
esborrany.
REQ_IRIS.52 El sistema ha de permetre guardar una Percepció Mínima com a
esborrany inclús si no es compleixen les validacions dels camps de
la Percepció Mínima.
REQ_IRIS.53 El sistema ha d’obligar a informar de la identificació de l’usuari, el
seu nom, el seu primer cognom, la seva data de naixement, la seva
adreça postal i la seva població si la Percepció Mínima no s’abona
al moment.
REQ_IRIS.54 El sistema ha d’obligar a informar del tipus d’infracció per la qual
s’imposa la Percepció Mínima.
REQ_IRIS.55 El sistema ha de validar les dades introduïdes si son obligatòries
i/o estan informades (REQ_IRIS.53):
a. El nom i el cognom de l’usuari ha de portar al menys dos
caràcters alfabètics.
b. El codi de control del NIF o NIE.
c. El codi postal.
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REQ_IRIS.56 El sistema ha de calcular l’edat de la persona infractora,
particularment s’ha de conèixer si es menor d’edat.
REQ_IRIS.57 El sistema ha de salvar l’estat de la Percepció:
a. Si les dades son correctes però no s’abona al moment es
salvarà amb estat en curs.
b. Si les dades son correctes i a més s’abona al moment es
salvarà amb estat pagada.
c. Si les dades no son correctes es salvarà amb estat no
tramitable.
REQ_IRIS.58 Al salvar una Percepció Mínima sempre s’ha d’imprimir.
REQ_IRIS.59 El sistema ha de permetre d’anul·lar (modificar el seu estat a
anul·lada) una Percepció Mínima si es compleix:
a. La Percepció Mínima no està ja en estat anul·lada.
b. La Percepció Mínima s’ha imposat en el mateix dia.
REQ_IRIS.60 El sistema ha d’obligar a informar del motiu de la anul·lació.

8.4.2 Denúncies per Infraccions del Tipus B
REQ_IRIS.61 El sistema permetrà consultar les dades en detall d’una Denúncia
per Infraccions del Tipus B llistada (REQ_IRIS.43).
REQ_IRIS.62 Quan s’afegeix una Denúncia per Infraccions del Tipus B el sistema
ha de generar un identificador amb les següents característiques:
a. L’identificador ha de tenir deu dígits.
b. El primer dígit de l’identificador serà sempre un (1) per indicar
que ve d’una DISPOSITIU MÒBIL.
c. Del segon al quart dígit de l’identificador de la Denúncia per
Infraccions del Tipus B es codifica l’identificador del dispositiu
mòbil.
d. Els sis últims dígits de l’identificador de la Denúncia per
Infraccions del Tipus B han de ser seqüencials en successives
percepcions (independentment del tipus).
REQ_IRIS.63 El número identificador de la Denuncia per Infraccions del Tipus B
es generarà quan l’usuari cliqui el botó de guardar.
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REQ_IRIS.64 El sistema no permetrà modificar la seva proposta de número
d’identificació per la Denúncia per Infraccions del Tipus B
(REQ_IRIS.62).
REQ_IRIS.65 El sistema assignarà automàticament l’hora i la data d’una
Denúncia per Infraccions del Tipus B. Aquesta hora i data seran les
del moment de salvar la denúncia.
REQ_IRIS.66 El sistema no permetrà modificar la seva proposta d’hora i data per
una Denúncia per Infraccions del Tipus B (REQ_IRIS.65).
REQ_IRIS.67 El sistema ha de permetre guardar una Denúncia per Infraccions
del Tipus B com esborrany.
REQ_IRIS.68 El sistema ha de permetre guardar una Denúncia per Infraccions
del Tipus B com a esborrany inclús si no es compleixen les
validacions dels camps de la denúncia.
REQ_IRIS.69 El sistema ha d’obligar a informar de la identificació de l’usuari, el
seu nom, el seu primer cognom, la seva data de naixement, la seva
adreça postal i la seva població.
REQ_IRIS.70 El sistema ha d’obligar a informar de la infracció tipus B per la qual
s’imposa la denúncia.
REQ_IRIS.71 El sistema ha de validar les dades introduïdes:
a. El nom i el cognom de l’usuari ha de portar al menys dos
caràcters alfabètics.
b. El codi de control del NIF o NIE (si s’informa).
c. El codi postal.
REQ_IRIS.72 Al salvar (guardar) una Denúncia per Infraccions del Tipus B
sempre s’ha d’imprimir.
REQ_IRIS.73 El sistema ha de permetre d’anul·lar (modificar el seu estat a
anul·lada) una Denúncia per Infraccions del Tipus B si es compleix:
a. La Denúncia per Infraccions del Tipus B no està ja en estat
anul·lada.
b. La Denúncia per Infraccions del Tipus B s’ha imposat en el
mateix dia.
REQ_IRIS.74 El sistema ha d’obligar a informar del motiu de la anul·lació.
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8.4.3 Suplements
REQ_IRIS.75 El sistema ha de permetre la emissió de bitllets de tipus suplement,
que permeten el perllongament del viatja en curs.
REQ_IRIS.76 El sistema ha de permetre la parametrització de bitllets de tipus
suplement
REQ_IRIS.77 El sistema ha de permetre la liquidació i gestió de bitllets de tipus
suplement

8.4.4 Venda de bitllets de transport
REQ_IRIS.78 El sistema ha de permetre la emissió de bitllets de transport.
REQ_IRIS.79 El sistema ha de permetre la parametrització de bitllets de
transport.
REQ_IRIS.80 El sistema ha de permetre la liquidació i gestió de bitllets de
transport

8.5 Inspecció i verificació d’un títol de transport
El sistema ha de permetre que un inspector comprovi els títols de transport que
sol·licita als usuaris durant una inspecció. L’usuari té l’obligació de mostrar el títol de
transport que s’està utilitzant per aquell viatge concret. Aquests títols de transport
poden ser o bé magnètics o be sense contacte.
Els suports magnètics només contenen un títol, els suports sense contacte poden
contenir més d’un títol, però només un serà el títol activat i per tant el que s’està
utilitzant.
Per això cal que el sistema compleixi amb els següents requeriments:
REQ_IRIS.81 El sistema ha de permetre la lectura, inspecció i verificació de títols
en suport magnètic.
REQ_IRIS.82 El sistema ha de permetre la lectura, inspecció i verificació de títols
en suport sense contacte.
REQ_IRIS.83 Si l’estació actual on es troba l’inspector no es pot saber pel tipus
de control (no es un control a les estacions) el sistema ha d’obligar
a l’usuari a informar de l’estació actual.
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REQ_IRIS.84 El sistema ha de mostrar les dades obtingudes del suport tant si la
validació es correcta (l’usuari te els drets per estar allà i fer aquell
viatge) com si no.
REQ_IRIS.85 El sistema ha de mantenir constància i traçabilitat de totes les
verificacions fetes independentment del resultat.
REQ_IRIS.86 El sistema verificarà el títol comprovant si:
a. Si el títol està validat a una estació FGC.
b. Si la data de validació es l’actual.
c. Si el títol està no inclòs a cap llista negra.
d. Si el títol està dins de les seves dates de validesa.
e. Si el títol permet viatjar travessant el número de zones que
s’han travessat o més.
f.

Si el títol s’ha validat a la seva zona de validació si la té.

REQ_IRIS.87 El sistema ha d’informar a l’inspector si per alguna raó el títol no
es pot llegir.

8.6 Liquidacions
REQ_IRIS.88 El sistema ha de permetre la comunicació entre el dispositiu mòbil
i el Sistema Central d’Informació per tal de fer les pertinents
liquidacions.

8.6.1 Liquidacions per caixa
REQ_IRIS.89 El sistema ha de permetre llistar les liquidacions per caixa.
REQ_IRIS.90 El sistema ha de permetre veure el detall de les liquidacions per
caixa llistades. (REQ_IRIS.89)
REQ_IRIS.91 El sistema ha de permetre afegir una nova liquidació per caixa.
REQ_IRIS.92 El sistema calcularà automàticament la liquidació segons les seves
dades emmagatzemades.
REQ_IRIS.93 El sistema generarà automàticament el codi de liquidació amb les
següents característiques:
a. Els tres primers dígits seran l’identificador del dispositiu mòbil.
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b. Els cinc següents dígits han de ser seqüencials en successives
liquidacions.
REQ_IRIS.94 El sistema calcularà automàticament la quantitat a liquidar segons
les seves dades emmagatzemades.
REQ_IRIS.95 El sistema ha d’obligar a l’usuari a introduir la quantitat que
realment es liquida.
REQ_IRIS.96 El sistema ha d’obligar a introduir observacions si la quantitat
calculada i la quantitat liquidada no coincideixen.
REQ_IRIS.97 El sistema ha de permetre en tot cas incloure observacions en la
liquidació.
REQ_IRIS.98 Si s’afegeix una liquidació per caixa i es salva el sistema l’ha
d’imprimir.
REQ_IRIS.99 El sistema permetrà reimprimir la liquidació per caixa i imprimirà
dues còpies.
REQ_IRIS.100 El sistema ha de mantenir el número de vegades que s’ha imprès
una liquidació per caixa.

8.6.2 Liquidacions per títols
REQ_IRIS.101 El sistema ha de permetre llistar les liquidacions per títols.
REQ_IRIS.102 El sistema ha de permetre veure el detall de les liquidacions per
títols llistades (REQ_IRIS.101).
REQ_IRIS.103 El sistema ha de permetre afegir una nova liquidació per títols.
REQ_IRIS.104 El sistema ha de permetre afegir una nova liquidació per títols.
REQ_IRIS.105 El sistema calcularà automàticament la liquidació segons les seves
dades emmagatzemades.
REQ_IRIS.106 El sistema assignarà automàticament un codi de liquidació amb la
concatenació de les següents dades:
a. Codi DISPOSITIU MÒBIL.
b. Codi Interventor.
c. Data i hora d’inici de torn.
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REQ_IRIS.107 Només es liquiden per títols les Percepcions Mínimes, els
suplements i els bitllets.
REQ_IRIS.108 No es requereix signatura de la liquidació.
REQ_IRIS.109 Si quan es realitza la liquidació existeixen Percepcions Mínimes,
Denuncies per Infraccions del Tipus B o Percepcions anul·lades, el
sistema informarà a l’usuari.
REQ_IRIS.110 El tipus en la liquidació ha de ser un del següents:
a. Condicionada.
b. Percepció Mínima.
c. Suplement.
d. Pagada.
e. Anul·lada.
f.

No tramitable.

REQ_IRIS.111 No es pot anul·lar o modificar una liquidació per títols.
REQ_IRIS.112 El sistema no permetrà realitzar una liquidació per títol si hi ha
liquidacions de caixa pendents.
REQ_IRIS.113 El sistema comprovarà la coherència entre les dades de la
liquidació per títol i les liquidacions per caixa prèvies, informant a
l’usuari si torba discrepàncies.
REQ_IRIS.114 El sistema permetrà imprimir la liquidació per títols.
REQ_IRIS.115 El sistema ha de mantenir el número de vegades que s’ha imprès
una liquidació per títols (REQ_IRIS.114).

8.7 Justificants
El sistema ha de permetre la impressió de justificants de retard si hi ha hagut
enrederaments i un usuari ho sol·licita. Per això cal complir amb els següents
requeriments:
REQ_IRIS.116 El sistema ha de permetre la impressió de justificants.
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9. Sistema central IRIS
El Sistema Central d’IRiS és el lloc central on es recullen i s’envien les dades a/des
de el sistema IRIS mòbil, i on es realitza la gestió de tot el sistema.
S’encarrega de proveir la informació necessària per l’aplicació mòbil (controls
planificats, torns, usuaris, poblacions...) i de recollir la informació generada
(percepcions, bitllets...).
A més serà el lloc des d’on es gestionarà la distribució de l’aplicació i la monitorització
dels dispositius.
Aquest sistema servidor estarà integrat amb les preexistències d’FGC, preexistències
que ja proveeixen (pot ser no de manera complerta) la informació que alimenta
l’aplicació mòbil, com son els controls planificats, els usuaris, les poblacions...
Emplenar aquesta informació no es dins l’abast d’aquest projecte (excepte en els
casos esmentats com per exemple ‘crear un nou control des de l’aplicació mòbil’)
Actualment FGC gestiona els controls i les percepcions amb una aplicació mòbil, una
aplicació d’escriptori i un servidor.
L’aplicació mòbil es pretén substituir, però l’aplicació d’escriptori i el servidor són
peces que es reutilitzaran, per tant la part servidor del sistema IRIS no és un projecte
que comenci des d’un full en blanc.
L’aplicació d’escriptori queda fora de l’abast d’aquest document, sí que cal ampliar el
servidor. Aquesta ampliació es farà tenint en compte la reutilització pretesa.

9.1 Interfície amb preexistència. Base de dades
Els sistemes preexistents ja maneguen una base de dades que cal reutilitzar, per
tant:
REQ_IRIS.117 El sistema ha d’emmagatzemar i llegir les dades de les taules
proporcionades per la preexistència.
REQ_IRIS.118 El nou sistema no podrà modificar la definició de cap taula, índex,
vista, procediment o qualsevol altre element existent a la base de
dades. Sí que es poden crear taules, indexes, vistes, procediments
o qualsevol altre element que sigui necessari, i podran tenir
referències a les estructures antigues.
REQ_IRIS.119 Cal que hi hagi una diferenciació clara i visible entre les estructures
antigues i les noves de la base de dades.
Com a informació estimativa, la dimensió de la base de dades actual a tractar es
d’unes vint vistes (d’on extreure la informació) i unes deu taules (on escriure la
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informació) aproximadament. Les taules tenen una mitjana de vint camps
aproximadament. Aquest càlcul no inclou les taules o vistes específiques que l’oferent
hagi de crear.

9.2 Interfície amb preexistències. Servidor
Els sistemes preexistents serveixen dades mitjançant un servidor. Totes les
funcionalitats d’aquest servidor han de romandre intactes. Per proveir-se de nous
mètodes l’oferta haurà d’incloure la peca que es pugui connectar al servidor.
REQ_IRIS.120 El nou sistema no pot modificar el resultat ni el perfil ni l’URL de
cap crida a cap mètode o servei preexistent.
REQ_IRIS.121 El servidor ha de tenir un servei de registres (logs) que permetin
el diagnòstic de fallides i el posterior manteniment.

9.3 Distribució de l’aplicació mòbil
L’aplicació mòbil ha de poder ser distribuïda remotament i de manera senzilla. Per
això es demana:
REQ_IRIS.122 La distribució de l’aplicació s’ha de poder fer mitjançant la
descàrrega d’un arxiu (apk) des del mateix dispositiu contra un
servidor d’FGC.
REQ_IRIS.123 Cada nova versió de l’aplicació mòbil haurà d’anar identificada amb
un número de versió.
REQ_IRIS.124 Cada versió de l’aplicació ha de ser completa i independent. Cada
instal·lador ha de ser capaç d’instal·lar l’aplicació independentment
de quina versió hi havia abans si n’hi havia cap.
REQ_IRIS.125 Cal que l’aplicació avisi si hi ha una versió més nova de l’aplicació
al servidor de distribució.

9.4 Monitoratge
El sistema IRIS requereix un monitoratge mínim dels dispositius. Cal entendre que
aquest monitoratge des del punt de vista de l’aplicatiu IRIS. La gestió a nivell de
sistema operatiu, o programari de base ja es contempla a nivell de FGC amb eines
de mercat existents.
L’objectiu de la monitorització d’IRIS és controlar que els dispositius remots tenen
activitat, comuniquen dades, tenen una versió actualitzada, tenen els paràmetres
correctes, etc, per tant:
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REQ_IRIS.126 El servidor emmagatzemarà quan va ser l’última vegada que un
dispositiu va comunicar-se amb ell.
REQ_IRIS.127 La monitorització permetrà la parametrització d’un llindar de temps
màxim com a període sense comunicació i activitat d’un dispositiu.
REQ_IRIS.128 La monitorització generarà un avís en cas que un dispositiu superi
el llindar màxim de temps sense comunicació i activitat.
REQ_IRIS.129 L’aplicació informarà el servidor quan s’instal·li una nova versió a
un dispositiu.
REQ_IRIS.130 La monitorització controlarà que la versió dels paràmetres
existents als dispositius mòbils per a l’aplicatiu IRIS són correctes.
REQ_IRIS.131 Cal un nou mètode al servidor que retorni un llistat dels dispositius
amb la data i hora de la seva última comunicació i la versió actual
(o indicant si no té versió) de l’aplicació.
REQ_IRIS.132 El sistema de monitoratge presentarà la informació de forma
gràfica i facilitarà la identificació d’incidència amb qualsevol dels
dispositius mòbils del sistema IRIS.
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10. Requeriments no funcionals i restriccions
Com a sistema informàtic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el sistema
ha de complir una sèrie de requeriments no directament relacionats amb la
funcionalitat del sistema, però relacionats amb la seva qualitat i utilitat:
REQ_IRIS.133 Caldrà presentar amb la oferta tècnica la proposta d’arquitectura
lògica del sistema.
REQ_IRIS.134 El sistema IRIS s’ha d’integrar amb altres sistemes preexistents
d’FGC.
REQ_IRIS.135 La solució tècnica requereix una disponibilitat de 16hx7d.
REQ_IRIS.136 La solució ha de permetre treballar de manera simultània almenys
fins a 150 usuaris.
REQ_IRIS.137 Tota àrea sobre la que és pot realitzar un clic hauria de disposar
d’unes mides mínimes de 7mm d’alt i 7mm d’ampla. En el cas que
el dispositiu sigui una tauleta les mides haurien de ser de 9 mm.
REQ_IRIS.138 El espai mínim entre els diferents controls hauria de ser de 2mm,
tant en una orientació vertical com horitzontal.
REQ_IRIS.139 Les fonts haurien de tenir una mida igual o més gran de 15 punts.
REQ_IRIS.140 La solució ha de garantir la seguretat en les comunicacions – vers
la consistència i la autenticitat de les dades – emprant en aquells
casos que fos necessari (quan es verifica o genera un títol sense
contacte), els mecanismes dissenyats per al projecte T-Mobilitat a
l’efecte.
REQ_IRIS.141 En el cas d'existir informació local emmagatzemada a una base de
dades ha de ser accessible mitjançant autentificació i el contingut
de la mateixa ha d’estar xifrat.
REQ_IRIS.142 La informació no emmagatzemada a la base de dades que necessiti
aplicar seguretat ha d’estar xifrada amb algun algoritme simètric.
REQ_IRIS.143 El dispositiu on s’executi la solució ha de disposar de sistemes de
protecció contra el malware. SMS o MMS no desitjats, o altres
elements nocius possibles que puguin afectar al sistema.
REQ_IRIS.144 La solució només ha de permetre realitzar desplegaments des de
llocs de confiança.
REQ_IRIS.145 La solució ha d’assegurar la restauració de la informació.
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REQ_IRIS.146 El sistema ha de disposar de centralització de traces i ha de
garantir el compliment de RGPD en les mateixes.
REQ_IRIS.147 La solució ha de permetre als tècnics enviar les dades capturades
pel procés al SIC mitjançant GPRS/3G/4G.
REQ_IRIS.148 La solució ha de suportar l’ús de múltiples idiomes, encara que
només s’inclogui la configuració de l’idioma Català.
Donat l’encaix de l’ecosistema d’aplicacions objecte d’aquest document amb les
preexistències d’FGC i un hardware prèviament determinat, existeixen restriccions
tecnològiques a tenir en compte:
REQ_IRIS.149 La tecnologia de base de dades del sistema central és SQL Server.
REQ_IRIS.150 L’aplicació mòbil ha de ser nativa per a la plataforma Android.
REQ_IRIS.151 L’aplicació mòbil haurà de funcionar sobre el terminal mòbil
existent que és el model: Urovo i9000S
REQ_IRIS.152 L’aplicació mòbil haurà de permetre la seva portabilitat a altre
dispositiu ANDROID de característiques similars.
REQ_IRIS.153 Qualsevol comunicació entre servidor i aplicacions ha de ser segura
mitjançant HTTPS.
REQ_IRIS.154 La peça endollable al servidor amb les funcionalitats noves pel
sistema IRIS ha de poder servir-se des d’un servidor IIS de
Windows
REQ_IRIS.155 Qualsevol comunicació entre servidor i aplicacions ha de fer-se
mitjançant estàndards oberts i ben coneguts.
REQ_IRIS.156 Qualsevol llistat de monitoratge del servidor ha de fer-se
mitjançant estàndards oberts i ben coneguts.
REQ_IRIS.157 Per a la lectura de títols sense contacte s’utilitzarà la llibreria
específica proveïda per ATM-FGC.

10.1 Requisits de qualitat
REQ_IRIS.158 Els arxius de log del sistema han d’estar normalitzats, tant en el
seu format com en els missatges que hi apareixeran.
REQ_IRIS.159 Existirà un catàleg de definició dels errors generats, indicant el seu
significat i causa. Aquest catàleg formarà part de la documentació
a lliurar amb el projecte.
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REQ_IRIS.160 El sistema haurà de registrar totes les operacions efectuades.
REQ_IRIS.161 Els registres o “logs” generats pel sistema hauran d’estar
normalitzats afegint sempre informació detallada de qui ha generat
la informació, p.ex.:


Data (any, dia, mes)



Hora (hora, minut, segon, milisegon)



nom host



nom de procés



id del procés



operació



paràmetres (parell nom, valor)

REQ_IRIS.162 Tots els processos d’actualització han d’incorporar controls interns
de verificació d’errors, emetent informes detallats dels errors
detectats a nivell parcial i global.
REQ_IRIS.163 L’aplicació ha de permetre la correcció parcial a partir de
l’actualització realitzada o bé la repetició del procés a partir de la
situació inicial (mecanismes de rollback, etc.).
REQ_IRIS.164 Capacitat: Caldrà gestionar de forma eficient els volums
d’informació que es tractin, tant a nivell de temps de resposta com
d’elaboració d’informació agregada, capacitat de processos
múltiples d’actualització, etc.
REQ_IRIS.165 El programari a desenvolupar ha de ser implementat de manera
que aporti la major independència possible del hardware en el qual
s’executarà.
REQ_IRIS.166 Estabilitat: La proposta presentada s’ha de basar en opcions
tècniques de futur, que no quedin obsoletes a curt termini i
proporcionin rendibilitat a la inversió realitzada.
REQ_IRIS.167 Escalabilitat: Els diferents dispositius i sistemes han de ser capaços
de cobrir futures funcionalitats mitjançant l’adopció de nous
mòduls, fàcil actualització de noves versions que no impliquin un
cost excessiu, etc.
REQ_IRIS.168 El sistema disposarà de mecanismes d’autònoms de manteniment
(control d’espai ocupat, dimensió de taules, etc.)
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REQ_IRIS.169 Existirà un diccionari de dades. Aquest diccionari formarà part de
la documentació a lliurar amb el projecte.
REQ_IRIS.170 Modularitat: El disseny del sistema serà modular, a fi de minimitzar
l’acoblament i maximitzar la cohesió entre mòduls. Per tant, a fi
d’aportar aquesta modularitat, l’arquitectura del programari estarà
orientada a:


Compartir funcionalitats comuns



Facilitar la detecció i correcció d’errors.



Facilitar la realització de modificacions.



Facilitar la realització d’ampliacions i adaptacions a les aplicacions.



Incorporar noves funcionalitats amb facilitat, integrant-les amb les
ja desenvolupades.

PPT_sistema_IRIS_v1.3_acc
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 33 de 43

Projecte:
Document:

IRIS

IRiS: Sistema d’Intervenció en Ruta i control de Sortides

Tipus:

Esp. tècnica

Autor:

A. Coca

Data:
Revisat:

10/07/19
A. Coca

Versió:
Aprovat:

1.3
EG

11. Proves i validació del sistema
El proveïdor realitzarà el conjunt de proves (caixa negra) del sistema desenvolupat:


Proves unitàries



Proves d’integració



Proves de sistema:
o

Robustesa

o

Rendiment i resposta en situacions d’estrès

o

Casos d’ús d’acord amb els requisits funcionals

Així com les proves de regressió que es requereixin en cada etapa.
Per a cada conjunt de proves caldrà generar la documentació corresponent. A la
documentació hi haurà de constar específicament el responsable de les proves.
Una vegada superades les proves al laboratori del proveïdor caldrà instal·lar el
sistema en entorn de test al laboratori de FGC per tal de sotmetre’l a les proves de
validació finals (aquestes seran realitzades conjuntament amb els tècnics de FGC).
La superació de les proves finals de validació serà condició necessària per a
l’acceptació i posada en servei del sistema.

12. Formació
REQ_IRIS.171 El proveïdor haurà de proporcionar formació en els següents
àmbits:



Formació d’administració i gestió tècnica del sistema



Formació en operativa del sistema

REQ_IRIS.172 La formació abastarà el sistema IRIS complet ( tant l’aplicatiu dels
dispositius mòbils, com l’aplicatiu del sistema central)
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13. Equip de treball
A continuació es descriuen els requisits que haurà d’acomplir l’equip de treball
assignat al projecte:
REQ_IRIS.173 Caldrà presentar l’equip de treball assignat al projecte, indicant-hi
almenys i per cadascun d’ells:
 la seva funció dins del projecte
 titulació i
 experiència professional.
REQ_IRIS.174 Caldrà presentar una taula amb la dedicació en hores de cadascun
dels recursos assignats al projecte, i indicant-hi el perfil de cada
recurs (perfil Cap de Projecte, perfil Analista Senior, perfil
Programador).

13.1 Perfils
REQ_IRIS.175 Caldrà adscriure a l’execució del contracte
professionals que cobreixin les funcions de:

un

equip

de

 direcció del projecte (perfil cap de projecte),
 anàlisi, disseny i implantació (perfil analista sènior) i
 programació (perfil programador/a).
REQ_IRIS.176 Tots ells hauran de tenir un mínim de 2 anys d’experiència
desenvolupant les funcions del perfil que tinguin assignat per al
projecte. Es presentarà CV acreditant la experiència.

13.2 Nombre
REQ_IRIS.177 En quant a nombre de persones i tenint en compte que algun
integrant pot realitzar més d’una de les funcions indicades, es
considera que l’equip mínim haurà d’estar composat per almenys
2 professionals, que hauran de cobrir les funcions associades a:
cap de projecte, analista sènior i programador/a.
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13.3 Qualificació
REQ_IRIS.178 En quant a qualificació, l’equip de desenvolupament haurà d’estar
composat, com a mínim, per un dels components (de funció cap
de projecte i/o analista sènior) amb titulació d’enginyeria (grau en
enginyeria informàtica) o titulació equivalent vàlides a l’àmbit
europeu i amb experiència mínima de 2 anys en direcció, disseny
de programari i desenvolupament de sistemes informàtics.
REQ_IRIS.179 L’acreditació s’efectuarà amb l’entrega de copia dels certificats
acreditatius que es corresponguin de la titulació mínima exigida.

13.4 Dedicació
REQ_IRIS.180 En quan a les hores de dedicació dels recursos assignats al
desenvolupament del projecte, l’assignació mínima d’hores per
tipus de perfil i per a la fases de desenvolupament i posada
en servei es considera:


Perfil cap de projecte: mínim 72h.



Perfil analista sènior: mínim 432h.



Perfil programació: mínim 440h.

REQ_IRIS.181 En quan a les hores de dedicació dels recursos assignats al
desenvolupament del projecte, l’assignació mínima d’hores per
tipus de perfil i per a la fase de desenvolupaments evolutius
posteriors (durant els 2 anys posteriors a la posada en servei)


Perfil cap de projecte: mínim 8h.



Perfil analista sènior: mínim 56h.



Perfil programació: mínim 96h.

14. Termini de lliurament
REQ_IRIS.182 El termini de lliurament del sistema serà de màxim 4 mesos,
comptadors a partir de la signatura del contracte.
REQ_IRIS.183 Caldrà presentar una planificació on es reflecteixi l’acompliment
d’aquest termini de lliurament, i on s’identifiquin com a mínim i
de forma clara, les següents fites o etapes principals del projecte:
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a. Projecte tècnic detallat
b. Desenvolupament aplicatiu IRIS per als dispositius mòbils
c. Desenvolupament sistema central IRIS
d. Proves
e. Instal·lació i desplegament
f.

Lliurament de la documentació

g. Formació

15. Garantia
REQ_IRIS.184 La garantia de tot el sistema IRIS ( mòbil i central ) serà de 24
mesos, comptadors a partir de la finalització, posada en servei i
recepció del projecte.
REQ_IRIS.185 La garantia cobrirà la correcció de tots aquells defectes de
construcció i desenvolupament del sistema que es detectin durant
el període de garantia.

16. Suport d’alta disponibilitat
REQ_IRIS.186 Es requereix un suport de segon nivell i d’alta disponibilitat, amb
cobertura dels 7 dies a la setmana, almenys 8 hores diàries, i amb
temps de resposta màxim de 2h., per a l’atenció de les possibles
incidències que es produeixin en el sistema, durant un període de
2 anys des de la posada en servei. Cal observar que aquest servei,
només consumirà recursos del proveïdor en aquelles situacions que
es produeixin incidències que no puguin ser resoltes pel servei de
primer nivell que realitzen els tècnics de FGC.

17. Desenvolupament evolutius posteriors
REQ_IRIS.187 S’inclourà una bossa mínima de 160 hores per a cobrir el
desenvolupament de possibles millores evolutives fins als 2 anys
posteriors a la posada en servei del sistema. Per valorar aquesta
partida es considerarà una distribució d’hores previstes per perfil
de:
PPT_sistema_IRIS_v1.3_acc
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 37 de 43

Projecte:
Document:

IRIS

IRiS: Sistema d’Intervenció en Ruta i control de Sortides

Tipus:

Esp. tècnica

Autor:

A. Coca

Data:
Revisat:

10/07/19
A. Coca

Versió:
Aprovat:

1.3
EG

a. El/la cap Projecte: 8h. (5%)
b. El/la analista sènior: 56h. (35%)
c. Programador/a: 96h. (60%)
REQ_IRIS.188 Es consideraran millores evolutives aquells aspectes que suposin
un nou requisit funcional o una modificació d’un requisit funcional
existent.
REQ_IRIS.189 Les millores evolutives hauran d’ésser sempre aprovades per FGC.
No s’acceptarà cap millora evolutiva amb imputació a aquesta
bossa d’hores, que no hagi estat prèviament acceptada pel/per la
cap de projecte de FGC
REQ_IRIS.190 No es consideraran millores evolutives les actuacions que
corregeixin defectes del sistema, la resolució dels quals haurà de
quedar coberta per la garantia del sistema i per tant sense cost per
a FGC.

18. Memòria tècnica
REQ_IRIS.191 Caldrà presentar amb la oferta la memòria tècnica que suporti,
reculli i demostri l’acompliment de cadascun dels requisits indicats
en el present plec de prescripcions tècniques.
REQ_IRIS.192 Caldrà que la oferta tècnica acrediti un domini conceptual,
metodològic i tècnic adequat per a la execució del contracte i
reflecteixi capacitat tècnica provada per a donar el servei de
desenvolupament de l’objecte previst i per a la consecució dels
objectius indicats en el present plec de prescripcions tècniques.
REQ_IRIS.193 La oferta tècnica haurà d’incloure la informació necessària per a la
completa descripció tècnica del projecte.

PPT_sistema_IRIS_v1.3_acc
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 38 de 43

Projecte:

IRIS

Document:

IRiS: Sistema d’Intervenció en Ruta i control de Sortides

Tipus:

Esp. tècnica

Autor:

A. Coca

Data:
Revisat:

10/07/19

Versió:

A. Coca

Aprovat:

1.3
EG

19. Documentació
Durant el progrés del projecte l’adjudicatari haurà de lliurar a FGC els lliurables que
s’enumeren a continuació.
Tota la relació de documents i lliurables serà generada per l’adjudicatari i haurà de
ser revisada i aprovada per FGC.
L’adjudicatari haurà d’utilitzar UML per a tota la documentació de disseny tècnic.

NOM DEL LLIURABLE

FORMAT I TIPUS
D’ENTREGA A
FGC

DESCRIPCIÓ
Document que recollirà l’anàlisi funcional i tècnic del
nou sistema

E1 - Projecte tècnic
detallat

Serà elaborat per l’adjudicatari en base a:

1 còpia impresa



El plec requeriments tècnics de FGC



Reunions de progrés entre
empreses, l’adjudicatari i FGC

les

1 en format digital
dues

E2 - Document
d’arquitectura de dels
diferents elements del
sistema

Document que recull l’arquitectura del sistema C des
del punt de vista físic, i lògic.

E3 - Document
d’interfície d’usuari

Descripció detallada de les interfícies gràfiques del
Format digital
sistema (HMI)

E4 - Pla de proves del
sistema

Especificació dels casos i procediments de prova de
Format digital
sistema

E5 - Document de
planificació del
projecte

Aquest document recollirà la planificació temporal i
Format digital
assignació de recursos per a cada fase del projecte.
Actualització
(MSProject)
quinzenal

E6 - Actes de reunió

Actes escrites de les reunions mantingudes entre
FGC i l’adjudicatari on es deixarà constància dels
punts tractats i de la resolució dels mateixos.

E7 - Informes de
progrés

Documents sintètics de l’evolució del projecte en
cadascuna de les activitats en curs per cada fase del
projecte.

E8 - Document de
proves del sistema

Recull del resultat de les proves dels sistema per
cadascuna de les etapes de prova (capítol 10 del Format digital
present document)

E9 - Document proves
de validació finals del
sistema

Recull del resultat de les proves de validació final
Format digital
realitzades a laboratori de FGC.
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E10 Manual
d’instal·lació del
sistema

Document que recollirà el procediment a seguir per a
realitzar tota la instal·lació, inclosa la part física, i Format digital
configuració del sistema.

E11 Manual
tècnic d’explotació i
administració del
sistema

Especificació dels procediments i mecanismes a
utilitzar per al manteniment i administració del Format digital
sistema.

E12 d’usuari

Document d’usuari de l’aplicació IRIS

20.

Manual

Format digital

Confidencialitat

REQ_IRIS.194 Els adjudicataris del servei estan obligats a guardar secret respecte les
dades o informació que no essent públics o notoris estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.
REQ_IRIS.195 Tota la informació generada, utilitzada o adquirida, serà estrictament
confidencial i restringida exclusivament per l’ús dins l’àmbit del
projecte de FGC.
REQ_IRIS.196 Tota la documentació que es generi al llarg del projecte i és propietat
exclusiva de FGC i no es podrà utilitzar per altres finalitats.
REQ_IRIS.197 Els adjudicataris no podran utilitzar cap informació ni referència del
projecte realitzat sense un acord previ i el consentiment exprés de FGC.

21.

Tractament de dades de caràcter personal

REQ_IRIS.198 El tractament de les dades de caràcter personal a les que s’accedeixi
com a conseqüència de la prestació dels serveis especificats en el
present document serà conforme amb el que estableix la normativa
vigent al respecte.
REQ_IRIS.199 Els prestadors dels servei es responsabilitzaran de la correcta utilització
de la informació que pugui obtenir per tal de protegir qualsevol dada
personal, durant tota la fase d’execució del projecte, així com després
de la seva finalització.
L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix una infracció que pot ser
sancionada d’acord amb la legislació vigent.
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22. Gestió del Projecte
22.1 Organització del projecte
Des del principi del projecte, el proveïdor i FGC determinaran el paper i la
responsabilitat de les diferents persones que participaran en la seva realització. El
proveïdor designarà un cap de projecte (o figura assimilada), que serà l’únic
interlocutor del cap de projecte de FGC, per tots els aspectes administratius,
financers i tècnics del projecte.
L’intercanvi i comunicació de dades, informes, reunions, informacions, i en general,
de totes i cada una de les activitats relacionades amb la realització del projecte, serà
canalitzat exclusivament per mitjà dels corresponents caps de projecte de les dues
empreses.

22.2 Propietat del projecte
REQ_IRIS.200 Tots els elements i programari, amb els seus mòduls i aplicacions
executables, que s’hagin desenvolupat per aquest projecte
específicament per FGC, seran d’exclusiva propietat de FGC.
REQ_IRIS.201 L’adjudicatari no podrà fer servir aquests mòduls i aplicacions sense un
previ acord amb FGC.

22.3 Regles d’execució
No es podrà realitzar cap instal·lació ni lliurar cap producte sense el previ acord del
cap de projecte de FGC.
Per iniciar qualsevol tasca d'instal·lació el proveïdor haurà de comunicar-ho al
Director de projecte d’FGC amb 48 hores d’antelació.
El proveïdor no podrà subcontractar feines relacionades amb el projecte sense previ
acord amb FGC.
L'accés als locals d’FGC està prohibit a tota persona aliena a l'empresa, per el qual el
proveïdor haurà de sol·licitar les autoritzacions corresponents per el seu personal
amb un mes d'antelació, al menys.
L'adjudicatari s'adaptarà a l'horari de treball que estableixi FGC per la instal·lació de
tot el programari. Aquest podrà ser nocturn i limitat des de les 0:00 fins a les 4:30
hores aproximadament, en la fase de posada en servei a l’entorn de producció. Altres
horaris poden ser utilitzats previ acord amb FGC.
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22.4 Control i seguiment
El proveïdor establirà un pla de desenvolupament i execució del projecte que haurà
d’estar adequat a la metodologia de desenvolupament seguida i aprovada per FGC.
El pla de treball haurà de ser analitzat i acceptat per FGC i permetrà establir l’avanç
del projecte.
L’estat d’avanç del projecte serà analitzat en reunions de FGC amb el proveïdor, els
temes tractats en les reunions de progrés es definiran de comú acord entre les caps
de projecte respectius.
Les informacions intercanviades i les decisions preses en el curs de les reunions es
limitaran al marc estrictament contractual i no podran, en cap cas, modificar el
contracte, en els seus aspectes tècnics ni comercials. Tota modificació contractual
haurà de ser negociada entre el proveïdor i FGC, i en cas de consens, serà incorporada
en el contracte.
Tots els documents tècnics produïts pel proveïdor seran posats a disposició de FGC
per mitjà del cap de projecte corresponent.
Durant el procés de desenvolupament, i independentment de les proves aplicades al
sistema com a conjunt, FGC podrà exigir proves individuals a tots els subconjunts
amb els seus corresponents protocols.

22.5 Estudi de modificacions
Tota modificació serà objecte d’un document de modificació. Aquest permetrà definir
una solució de principi i la forma d’executar-la, que hauran de ser aprovats pel cap
de projecte de FGC.
L’adjudicatari procedirà a l’actualització dels documents afectats per la modificació i
lliurarà a FGC les modificacions dels originals.
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AQUESTA PÀGINA ÉS INTENCIONADAMENT EN BLANC
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