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Resum 
 
La indústria alimentaria pateix per els escàndols a causa les intoxicacions dels aliments i la 

poca informació sobre la procedència dels aliments que tenim a taula. El consumidor doncs, 

confiarà més si existeix un sistema que dota de total transparència al camí de l'hort fins al 

plat i es pot consultar de manera instantània.  

 

Crear aquest sistema amb blockchain dota no només a la transparència, sinó que aprofitant 

les seves característiques el sistema serà capaç d’unificat totes les parts involucrades en la 

cadena dins una mateixa plataforma. Facilitarà així també una disminució dels problemes 

dins la pròpia cadena i equilibrarà les negociacions. Actualment els sistemes són 

independents i per saber els camí que ha pres cert aliment pot costar hores inclús dies. 

 

A més es crearà una plataforma exclusiva per al consumidor on a partir d'un codi 

d’identificació de l'aliment podrà consultar la informació i la traçabilitat en segons, cosa que 

actualment es impossible. 

 
Abstract 
 
Recently, the food industry has been suffering from scandals about food poisoning and the 

lack of information about the origin of the food we bring to our table. The consumer will 

therefore trust more if there is a system that gives full transparency to the path from the 

orchard to the table and can be consulted anytime instantaneous with a simple code.  

 

Creating this system based on blockchain provides not only transparency, but also taking 

advantage of its characteristics will create a system that unites all parties involved in the 

supply chain within a single platform. This also causes a reduction of problems within the 

chain itself and balances the negotiations. Currently the systems are independent and to 

check the path that has taken a certain food can cost hours, even days. 

 

In addition, an exclusive mobile platform will be created for the consumer from where it will 

be able to check the information and the traceability in seconds scanning an identification 

code in the food, which it is impossible at the moment.
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Pròleg 
 
La percepció com a consumidors és que les industries són cada dia  més opaques i que no 

tenim coneixement algun de com actuen. Tot i així, ens veiem gairebé obligats a consumir 

productes (en alguns casos) sense saber la d’on venen ni com han estat produïts o processats. 

Per una empresa productora de béns la pèrdua de confiança dels seus consumidors, fa 

disminuir considerablement les ventes i per tant, els ingressos. Molts han estat els escàndols 

causats per les procedències i dubtoses formes de producció dels productes en el sector 

alimentari, que han fet que els consumidors hi perdin la confiança. Per solucionar-ho les 

empreses han d’incrementar la seva transparència i donar una imatge neta al consumidor que 

ajudi a que es decanti per adquirir els seus béns. 

 

També podríem parlar de la descontrolada entrada de la tecnologia a les nostres vides i la 

seva mala o poc útil utilització degut al poc coneixement d’altres camps de qui la crea o 

utilitza. És per això que utilitzar una tecnologia puntera que ens ofereix infinites avantatges 

no sempre és la millor opció perquè la producció pot disminuir degut a la complicitat de la 

seva utilització. És per això que cal emprar més esforços en optimitzar les tecnologies a unes 

funcionalitat útils que permetin una millor servei. 

 

Aportarà molts avantatges també, reutilitzar tecnologies enfocades a sectors concrets en 

d’altres sectors completament diferents, que aprofitant característiques especifiques, podran 

donar una volta al plantejament i crear-ne  noves possibilitats. Així, una tecnologia enfocada 

a la banca a la xarxa originalment, pot servir pot servir per donar-li una volta de plantejament 

i enfocar-la a la creació de confiança en la cadena de subministrament dels aliments. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

En els últims anys ens estem trobant amb una irrupció constant de les noves tecnologies que 

en gran part de nosaltres no som ni conscients de fins a quin punt han afectat a les nostres 

vides, tant en positiu com en negatiu. Històricament, la principal utilitat, a priori, ha estat 

satisfer i facilitar les necessitats essencials, permetent-nos doncs comunicar-nos per e-mail o 

poder accedir a la web com a principals avenços i més importants. 

 

Ens poden ajudar de manera conscient, en casos com la utilització d’una aplicació per utilitzar 

motos elèctriques per minuts dins la ciutat, o de manera inconscient com per exemple com 

a partir de les nostres dades la navegació per la xarxa és totalment personalitzada sense que 

ens donem compte, i en aquest últim cas podríem dir que es fa contra el nostre consentiment. 

 

En l’estudi veurem la implementació d’un sistema dins el sector alimentari basat en una 

tecnologia jove com és la blockchain. El problema a solucionar és la manca de confiança del 

consumidor en la procedència dels aliments que es porten a taula, la implementació de la 

blockchain permetrà doncs millorar la cadena de subministrament, i possibilitarà que el client 

final consulti la informació important per ell en cada cas,  així com la traçabilitat dels aliments. 

Connectant amb el que anteriorment s’ha comentat, en aquest cas consumirem una 

tecnologia que només sabrem que ens assegura transparència de les seves dades. 

 

1.1 Descripció del problema 
 

El sector dels aliments es per volum un dels sectors més importants i que més produeix en 

el nostre país, ni més ni menys que el 21% del total de la industria manufacturera espanyola 

i el 3% del Producte Interior Brut (PIB)1, obtenint també molts beneficis però implica també 

que hi ha moltes coses a millorar. En els últims anys s’han vist mols casos d’escàndols per 

intoxicacions alimentàries (des de la grip aviar, passant per les “vaques boges” o l’oli de colza 

per posar exemple importants) i a diferents llocs i ha costat detectar la font en tots ells. En 

tots els casos s’ha tret a la llum la procedència no era la esperada per parts dels consumidors. 

                                                
 
1 https://www.abc.es/economia/abci-sector-alimentario-espanol-come-mundo-201804160152_noticia.html 
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Ens trobem davant d’un sector on participen molts actors i com diu Jyrki Katanien, actual 

vicepresident de la comissió europea: “...a la cadena de subministrament d’aliments hi ha un 

desequilibri en el poder de negociació...”2, és a dir que no només hi ha un problema cara el 

consumidor, si no que internament hi ha diferències entre les parts i pràctiques deslleials, que 

han portat a  la Comissió Europea ha intervenir per garantir igualtat entre els operadors dins 

la cadena. Així doncs es detecten dos problemes: 

 

• Falta de confiança del consumidor amb el que compra. 

• Diferències entre les parts de la cadena, que provoquen anul·lacions d’última hora, 

modificacions dels contractes o demores ens els pagaments entre d’altres. 

 

Tot i que la solució està centrada en aliments de proximitat, cal donar un cop d’ull a les dades 

proporcionades per l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA) que es l’encarregada 

de la inspecció de la cadena de subministrament alimentari. Es pot veure com han hagut 56 

denuncies i 550 sancions en el sector de les fruites i les hortalisses, que és el sector que ens 

centrarem, veiem doncs com les infraccions provenen dels majoristes en un 70%. Podem 

veure que pagar fora de termini i les infraccions dels contractes són les infraccions que 

obtenen més percentatges. 

 
Figura 1: Dades AICA Sector fruites i hortalisses3 

                                                
 
2 https://www.abc.es/economia/abci-sector-alimentario-espanol-come-mundo-201804160152_noticia.html 
 
3 http://www.aica.gob.es/data/upload/AICA_5_ANOS.pdf 
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1.2 Objectius 
 

a) Idea 

 

L’objectiu és crear un sistema basat en blockchain que ajudi a crear una traçabilitat dels 

aliments des de la granja fins al plat de taula. Els clients finals, en aquest cas els consumidor 

podran consultar la traçabilitat dels aliments sencera a partir d’un codi QR que identificarà 

l’aliment. 

Així doncs, dins l’objectiu identifiquem dues parts: 

• Estructura blockchain on es realitzaran les transaccions. 

• Aplicació mòbil per al consumidor on podrà realitzar la consulta escanejant el codi 

QR. 

 

b) Target 
Per tal que l’objectiu sigui assolible, no es pot abastar una cadena gran ni un gran nombre 

d’aliments, és per això que el primer objectiu és poder realitzar la traçabilitat d’aliments de 

proximitat de manera individual amb la possibilitat d’empaquetar-se ja que es contempla que 

la venta sigui per caixes o individual. El processat dels aliments per crear confitures per 

exemple es contempla però no es prioritari. Així doncs s’identifiquen les següents parts dins 

la cadena d’aliments de proximitat: 

 

 
Granger Qui planta i recol·lecta els aliments  

 
Processador 

En aquest cas recull els aliments i els empaqueta, es contempla 

la opció que processi algun tipus d’aliments 

 
Distribuïdor Recull i entrega els paquets dels aliments als comerços 

 
Comerç Venen els productes finals 

 
Consumidor És qui compra i és l’interessat en veure la traçabilitat 

Taula 1: Stakeholders 
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c) Xarxa blockchain 

 

Es crearà una estructura on hi podran accedir totes les parts implicades dins la cadena. 

L’objectiu doncs es crear un sistema on hi puguin accedir amb permisos i puguin afegir sobre 

el mateix element les dades pertinents creant així automàticament la traçabilitat.  

 

Cada part implicada podria afegir unes dades concretes i podria realitzar unes transaccions 

concretes.  

 

Amb l’ajuda d’una interfície, es podran visualitzar les transaccions entres els participants i els 

estats dels diferents aliments. 

 

d) Aplicació mòbil 
 

Serà l’encarregada de donar la confiança al consumidor de que el que compra queda certificat. 

Mitjançant un lector de codi QR, s’escanejarà un codi que portarà el producte o la caixa que 

vulgui consultar i podrà veure on s’ha plantat aquest producte, per on ha passat i per quins 

processos ha passat i quan de temps s’ha estat als llocs juntament amb la informació 

interesant com podria ser els possibles additius o la data de caducitat. 

 

Aquí si que caldrà una interfície “final”, amb això em refereixo a que estigui centrada en 

l’experiència de l’usuari i que de manera senzilla es pugui consultar qualsevol producte que 

es desitgi. 

 

1.3 Que ens aportarien aquestes solucions? 
 

El fet de utilitzar la tecnologia blockchain, indirectament soluciona els problemes amb els 

que lluita l’AICA ja comentats. Gràcies a la immutabilitat i la transparència, no es podrà 

amagar res, i els contractes no podran ser modificats ja que les transaccions es realitzaran de 

manera automàtica. 
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2 BLOCKCHAIN 
 

2.1 Què és blockchain?  
 

Actualment està en boca de molta gent en l’àmbit de la tecnologia, per alguns és el futur i per 

altres és una tecnologia que no té lloc i no prosperarà. Com el seu nom en anglès indica és 

una cadena (chain) de blocs (block), aquests blocs estan lligats uns amb els altres de manera 

que creen una xarxa descentralitzada. Cada bloc és creat cada cop que es fa una transacció a 

la xarxa. Per començar, podem dir que la blockchain és un registre comptable (ledger) 

compartit i distribuït que registra les transaccions que es produeixen dins una mateixa xarxa, 

el registre es immutable. 

 

2.2 Què ens aporta? 
 

Partirem d’un exemple bàsic per explicar la idea per la qual blockchain existeix i els seu 

principal funcionament. 

 

Avui en dia, les transaccions bancàries estan estructurades per tal de tenir una entitat central, 

el banc, que controla qualsevol transacció que hi hagi i cobra les taxes que ell consideri. A 

més a més, si afegim altres entitats com podrien ser un regulador o també una entitat que 

controli i activi les transaccions entre una persona A i una persona B, ens trobaríem en un 

sistema on tots tenen relació però cadascú té una base de dades diferents amb les seves 

pròpies dades. En el cas d’ús de la banca podríem tenir un esquema així: 
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Figura 2: Esquema sense blockchain 

 

 

Aquest sistema és: 

• Ineficient 

• Lent 

• Car 

• Vulnerable 

 

Utilitzant la blockchain comuna ens trobaríem en que l’esquema prendria aquesta forma: 
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Figura 3: Esquema incorporant Blockchain 

 

Veiem doncs com amb l’aparició de la blockchain, tenim un ledger comú, el qual ens ajuda a 

no tenir discrepàncies entre les dades d’una entitat i d’una altra i evitar problemes. Les 

transaccions seran visibles per totes les parts i no cal la intervenció de d’entitats centrals. 

Això ens dona avantatges com: 

 

• Hi haurà consens 

• Les dades són immutables 

• Saber la procedència de les dades 

 

El fet de confiar en la integritat de les dades i la seva immutabilitat ens permet no dependre 

de la confiança en una 3a part centralitzadora que controla i té tot el poder del valor de les 

transaccions, i que a més a més és vulnerable a atacs i conseqüentment que les nostres dades 

i en el cas de tenir bens, quedin exposats a qualsevol hackeig.  

 

2.3 D’on ve Blockchain? 
 

Abans d’endinsar-nos a parlar de les avantatges (o desavantatges), cal saber d’on ve i com es 

va crear aquesta tecnologia. Sempre s’havia divagat sobre la possibilitat de crear una 

tecnologia que permetés a una part A fer una transferència a una part B sense la intervenció 
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d’una tercera part C (el banc) que tingués el control i es quedi amb possibles comissions. No 

va ser fins l’any 2008 que una persona sota el pseudònim Satashi Nakamoto va publicar un 

whitepaper on descrivia una nova moneda digital que era segura i transparent sense que fos 

propietat d’una part central o banc, tot això dins una xarxa per-to-peer. Per poder crear la 

xarxa, es va crear un primer bloc anomenat Genesis block, i a partir d’aquell bloc es 

comencen a minar nous blocs i interconnectar-se creant una cadena molt gran. 

 

Aquesta moneda digital va prendre el nom de Bitcoin, la ja famosa cryptomoneda. Es va 

crear amb l’objectiu de poder fer transaccions i comprar bens i serveis utilitzant aquesta 

moneda. L’any 2010 van començar a haver les primeres transaccions fins avui dia on 

actualment un Bitcoin equival a uns 7000 dollars americans. 

 

Bitcoin es va crear amb una idea, però del paradigma utilitzat se’n poden treure altres utilitats 

sense tenir en compte la cryptomoneda. Si ho enfoquem a un entorn de negocis doncs veiem 

com certes característiques varien de la idea principal: 

Bitcoin  Entorn de negocis 

Anonimat à Identitat 

Proof of Work à Aprovació selectiva 

Cryptomonedes à Assets 

 

 

2.4 Característiques tècniques 
 

Prèviament s’ha descrit blockchain molt breument, en aquest apartat hi entrarem més en 

detall per poder entendre el funcionament i com ajuda a proporcionar les avantatges que 

dóna. 

 

La definició bàsica sobre el que és blockchain i les característiques que té és: 

 

“Un llibre de comptabilitat obert i distribuït que pot registrar transaccions entre dues parts 

de manera eficient, verificable i permanent.” 
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(A aquest llibre de comptabilitat l’anomenarem ledger d’aquí en endavant ja que és la paraula 

en angles i com la veiem més escrita) 

 

Com ens indica la paraula, es una cadena de blocs, tots aquests blocs estan enllaçat i tots 

tenen una còpia de ledger, cada cop que hi ha una transacció, és registrada creant un nou 

bloc i actualitzant el ledger. A diferència d’una base de dades “tradicional” és que les dades 

són immutables, qualsevol dada registrada dins la blockchain mai podrà serà suprimida, si 

podrà ser modificada i aleshores el valor antic deixarà d’estar disponible, però romandrà dins 

la xarxa. 

 

Hi ha molts aspectes tècnics molt complexos i difícils d’entendre al voltant de la blockchain, 

seguidament tractaré uns temes concrets amb la intenció de poder entendre els conceptes 

principals d’una manera senzilla i poder tenir una visió molt bona sense entrar en 

especificacions concretes. Caldrà doncs saber: 

 

• Hash cryptografic 

• Immutabilitat del Ledger 

• Xarxa P2P 

• Protocol de consens 

 

a) Hash cryptografic 
 

Un hash és una funció utilitzada per encriptar dades. La seva funció és transformar un input 

en un string de nombres d’una llargada fixe(varia segons la funció utilitzada). Cada input 

tindrà un hash diferent com a output, i si utilitzem el mateix input, tindrem el mateix hash 

resultant. La part més important quan es fa hash d’un input és que és una funció anomenada 

one-way, és a dir no hi ha cap funció que agafi el hash i de manera inversa ens retorni l’input 

que hem utilitzat anteriorment. 

Hi ha molts algoritmes per crear hash sobre un input, varien la complexitat dels algoritmes i 

la llargada dels outputs, una de les més conegudes i la utilitzada a blockchain és SHA2564. 

                                                
 
4 Hash obtingut a partir de https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/ 
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Podem veure com canviant només una lletra d’una paraula de majúscula a minúscula obtenim 

un hash completament diferent. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Aquests hash que veiem, dins la blockchain s’utilitzen per identificar cada bloc de la xarxa, 

així s’identifica de manera única cada transacció. Cada bloc conté el valor del hash del previ 

bloc. 

 

b) Immutabilitat del ledger 
 

En aquest cas estem parlant de la consistència que té la connexió entre blocs, com hem dit 

anteriorment, cada bloc té el Hash del bloc anterior, aleshores, en el moment que 

modifiquem un bloc, els següent veuria modificat el seu hash i per tant quedaria la cadena 

trencada. En imatge es pot entendre millor: 

 

Hem d’entendre que els hash creats, són el resultat de passar com a input totes les dades que 

pertanyen a la transacció que ha creat el bloc. 

 

Hola 

HolA 

e633f4fc79badea1dc5db970cf397c8248bac47cc3acf9915ba60b5d76b0e88f 
 

d6098752433b086904062ff44c8424dc934c2960285a17aeb78e351ba561c2cf 
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Figura 4: Il·lustració de la funcionalitat Hash (Rodriguez, 2018) 

Aquí podem veure com cada bloc té com una de les dades el hash anterior, en el cas que algú 

pretengui modificar qualsevol dada del bloc 1, automàticament el Hash#1 canviaria ja que 

una ínfima modificació fa que el Hash es modifiqui per complert. 

 

 
Figura 5: Il·lustració esquema Hash corrupte (Rodriguez, 2018) 

Si el Hash#1 canvia, farà doncs que el contingut del 2n bloc canviï també i per tant el seu 

Hash i així successivament. 
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Figura 6: Il·lustració funcionalitat hash blocs es bloquejen (Rodriguez, 2018) 

Aquest farà que la intenció d’atacar la blockchain modificant dades d’un bloc quedarà 

repercutit en tots els blocs que el segueixen i conseqüentment els anul·larà declarant aquella 

part invalida. 

 

c) Xarxa P2P 
 

Tal com s’ha anat descrivint fins ara la funcionalitat, es pot suposar que es basa en un sistema 

conegut peer-to-peer. Blockchain no necessita cap autoritat externa o interna que controli 

les transaccions, és cosa dels propis usuaris que tenen totes les dades distribuïdes. Cadascú 

té una còpia de tots els blocs amb els seus hash (ledger), i cada cop que hi ha una transacció, 

aquesta informació és enviada a tots els usuaris per a què actualitzin els seus blocs. D’aquesta 

manera s’aconsegueix evitar que algú modifiqui dades, ja que per tal de fer-ho, s’hauria de fer 

a cada còpia que té cada usuari. 

 

Un bloc no és afegit a la blockchain fins que no és validat, un cop és validat, és afegit a la 

cadena i cada usuari rep la modificació. Si per exemple, algú vol corrompre la meva xarxa 

local, li serà impossible fer-ho a la general ja que no serà capaç de poder corrompre totes les 

còpies i per tant, el seu atac quedarà en res. 
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d) Protocol de consens 

 

Aquestes és una de les principals característiques i la que fa que blockchain es diferenciï de 

la resta de tecnologies, el protocol de consens ens diu que, un bloc serà afegit a la blockchain 

un cop els usuaris es posin d’acord en que la cadena resultant és vàlida. Aquest fet fa que la 

blockchain pugui donar aquesta confiança de la immutabilitat.  

  

Hi ha diferents mètodes per arribar al consens entre nodes, cada tecnologia blockchain 

utilitza una depenent les seves necessitats. Normalment els nodes arriben a un consens sobre 

si afegir o no un nou bloc mitjançant Proof of Work o Proof of Stake. Els nodes utilitzen 

aquests mètodes per valorar si un nou bloc compleix els requisits que el mètode marca, 

incloent la validació de les transaccions dins del bloc. Un cop es considera vàlid el bloc, 

aquest bloc passa a formar part de la blockchain.  

 

Proof of Work (PoW) 

 

Aquest mètodes és l’utilitzat per Bitcoin tot i que existeix d’un temps abans, inicialment es 

va utilitzar per detectar spam dins la safata d’entrada del correu electrònic. Com ja s’ha 

comentat, els blocs estan identificats per un hash que es computa a partir de totes les dades 

del mateix bloc, incloent el hash del bloc anterior, PoW té en compte aquest hash per poder 

arribar a consens i afegir un nou bloc a la xarxa. 

 

Primer de tot cal introduir els tres conceptes que formen part de PoW: 

- Nonce 

- El hash del bloc anterior 

- Dades de les transaccions 

- Miner 

 

Els anomenats miners són qui intenten minar els blocs, minar un bloc implica arribar a un 

“target” hash resolent problemes matemàtics. Aquest “target” és un Hash SHA256 que té X 

0’s a l’inici, depenent de la xarxa pot variar aquest numero, com més zeros més complex de 

resoldre és el problema. Com ho resolen els miners? Doncs a força bruta, provant de 

combinar el hash previ i les dades del bloc amb un nombre que varia i iteren sobre ell 
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anomenat nonce., després de moltes iteracions es troba un valor que fa que el Hash comenci 

per X zeros. Els miners competeixen per trobar el nonce, quan el troben reben una 

recompensa.  

 

D’aquesta manera es poden introduir blocs a la blockchain, s’ha de mantenir un equilibri en 

que no sigui molt costós trobar el nonce, ja que requeriria massa temps afegir un nou node i 

les transaccions no es completarien, però tampoc pot ser fàcil ja que deixes el sistema 

vulnerable.  

 

Avantatges: 

 

• Fiable, s'ha fet més resistent amb els anys 

• Extremadament segur, ha evitat molts atacs 

 

Desavantatges: 

 

• Molt consum d’energia 

• Vulnerable a l’atac del 51% 

• El ric es fa més ric, qui es pot permetre una bona màquina computacional obtindrà 

més beneficis 

 

Proof of Stake 

 

Es va crear més tard que PoW com una alternativa d’aquesta, per solucionar el problemes 

que donava com el gran preu computacional necessari. En aquest cas tenim validadors en 

comptes de miners. Aquí tenim un dipòsit de transaccions esperant a ser validades, són 

validades per validadors escollits de manera semi-aleatòria, tenen preferència qui més 

monedes té guardades i durant més temps (això els hi dona validesa, ja que porten molt temps 

a la xarxa i no seran frau).  

 

Un cop el bloc és validat, el validador rep una recompensa segons la seva validació i el seu 

volum. En el cas que sigui un validador fraudulent, el sistema s’encarregaria de fer-li perdre 

la seva part i que no formi part del dipòsit de validadors. 
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Avantatges: 

 

• Ràpid 

• Eficiència, consumeix poca energia 

• Menys hardware, no requereix un superordinador 

• Menys descentralitzador ja que el validador és seleccionat semi aleatòriament 

 

Desavantatges: 

 

• Vulnerabilitat 

• Com més ric ets, més ric et faràs 

 

Proof of Work Proof of Stake 

Consens distribuït entre nodes no 
confiables i no identificables 

Consens distribuït entre nodes no 
confiables i no identificables 

Els incentius són donats dins del sistema 
per feina realitzada fora d’ell 

Els incentius són recompensats dins del 
sistema per el dipòsit en custodia del 
sistema 

Cost d’entrada relativament alt, però alt 
rendiment Baix cost d’entrada, però poc rendiment 

Provat empíricament Experimental 

Taula 2: Comparació Proof of Work vs Proof fo Stake5 

 

2.5 Blockchain privada vs blockchain pública 
 

Dins el món de la blockchain cal diferenciar entre dues, la pública i la privada, no cal ser un 

expert per entendre la diferencia entre les dues, però tot i ser un sistema segur, per una 

empresa té molta importància el fet d’estar utilitzant una o altra ja que totes dues aporten 

coses bones. 

                                                
 
5 https://courses.edx.org/courses/course-v1:LinuxFoundationX+LFS170x+2T2018/course/ 
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Quan es parla dels tipus de blockchain, es parla sobre una xarxa sense permisos, o oberta, o 

una xarxa amb permisos, vindria a ser la diferencia entre pública i privada. 

 

• Sense permisos (pública): Qualsevol usuari pot accedir a la blockchain, això implica 

escriure, llegir i participar sense cap límit. Al ser publica cap entitat té el control de la 

xarxa i per tant estem parlant d’una xarxa descentralitzada. A més a més tot i estar a 

l’abast de qualsevol, la integritat de les dades hi és, ja que no es pot afegir un bloc 

fins que no ha estat validat. Com a exemple tenim Bitcoin i Ethereum. Els beneficis 

que donar són: 

 

o Escriure i llegir és obert: qualsevol pot participar i crear transaccions i que 

tothom les pugui veure. 

o Ledger distribuït: tots els nodes participen a la validació de les transaccions 

o Immutable 

o Segura gràcies al mining (regla del 51%) 

 

• Amb permisos (privada): En aquest cas ens robem que per participar dins la xarxa 

has de tenir permisos. Aquests permisos els gestiona una entitat, també pot controlar 

quines dades i quines transaccions pots veure com a usuari. Les avantatges que ens 

proporcionen són: 

 

o L’empresa controla permisos: L’empresa controla els recursos i l’accés a la 

cadena de blocs. 

o Transaccions més ràpides: Al ser privada, tenim menys nodes i per tant les 

transaccions seran més ràpides. 

o Millor escalabilitat: Es poden afegir nodes sota demanda sense problemes i 

podent controlar quants nodes tenim.  

o Consens més eficient: Al haver-hi menys nodes, els algoritmes de consens 

treballen més eficientment, i no s’utilitzen mecanismes com PoW. 
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2.6 Quines utilitats té Blockchain? 
 

Blockchain no només és Bitcoin, és cert que va ser qui va donar el tret de sortida però les 

possibilitats que dóna les característiques de la cadena de blocs que va donar lloc a Bitcoin 

s’han creat moltes aplicacions ens diferents camps on no s’utilitzen cryptomonedes. Tenint 

en compte les principals avantages que ens proporciona, com ara eliminar terceres parts 

interventores i immutabilitat de les dades, entre d’altres, mencionaré els casos d’ús més 

importants avui en dia (Asolo, 2019): 

 

• Cryptomoneda 

 

Una de les principals raons per les quals es crea la moneda digital és per acabar amb les 

transferències internacionals que impliquen canvis de divises i conseqüentment, taxes que es 

queden els bancs. 

 

Per poder tenir en possessió moneda digital només cal tenir una wallet, que qualsevol amb 

accés a la xarxa en pot tenir i comprar aquestes monedes digitals. És una tecnologia que està 

portant molts mals de caps ja que han aparegut molts estils de cryptomonedes que han donat 

lloc a especulacions amb elles i casos com bitcoin on en pocs anys ha passat d’estar valorat 

en cèntims de dolar a gairebé 20.000 dòlars. 

 

• Supply Chain 

 

Una de les mancances principals és la transparència en la cadena de subministrament, i això 

comporta no poder aïllar un problema dins la cadena, en el cas que hagi de ser investigat, ja 

que no queda clar els passos que ha seguit l’objecte dins la cadena i és molt complicat 

localitzar-ho. També hi ha problemes per poder determinar al 100% la autenticitat dels 

productes. 

 

La utilització d’una xarxa basada en blockchain entre els negocis i els consumidors, dota 

d’una transparència total i la possibilitat de tenir un tracking del producte que sigui 100% 

confiable i ajudi també aïllar de manera immediata possible problemes dins la cadena gràcies 

a les identificacions úniques dels productes. 
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• Identitat digital 

 

Cada cop tenim més propietats dins el món digital, on hi apareixen les nostres dades 

personals, aquestes dades les donem a entitats centrals les quals poden ser hackejades i que 

les nostres dades e identitat siguin robades. 

 

Amb blockchain es permetria a l’usuari tenir control total sobre la seva identitat digital a la 

xarxa. Nosatres mateixos controlaríem quines dades hi tenim guardades i podríem escollir a 

qui les cedim, sempre sota el nostre consentiment. No cal dir que cedir-les seria donar accés 

a una entitat, en el cas que fos hackejada aquesta entitat, les nostres dades no quedarien 

vulnerades ja que estan protegides per encriptació. 

 

• Votació 

 

El sistema de votació, és de les coses que menys ha evolucionat, en gran part es segueix anant 

al col·legi electoral, es posa una papereta dins un sobre i el sobre s’introdueix dins una urna, 

un cop s’acaba la jornada, els vots es compten manualment, tot i que pugui semblar 

rudimentari, el vot a paper no potser alterat, el paper mai canviarà.  

 

Sembla un pas natural evolucionar cap a la votació online, sobretot un clar avantatge que ens 

donaria és el fet de poder votar sense desplaçar-nos, el que ajudaria a tenir una participació 

major. Aquesta evolució és resistida degut a que exportar totes les dades de les votacions a 

la xarxa, ens trobem amb problemes de seguretat i possibilitats de patir frau.  

 

Vist això, es pot veure com tenint en comptes les seves característiques, una xarxa basada en 

blockchain podria ser candidata a poder resoldre les problemàtiques actuals amb el frau i la 

seguretat. Hackejar una xarxa blockchain és una feina molt laboriosa i difícil, i la blockchain 

ens permetria votar sense problemes de frau d’identitat des de qualsevol lloc que volguéssim. 

 

• Atenció sanitària 

 

Sabem en quants centres mèdics tenen el nostre historial? Sabem a quin centre mèdic tenen 

els resultats d’una prova que ens vam fer fa 10 anys? Poca gent sabria respondre aquestes 
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preguntes, ja que en l’actualitat, per cada centre mèdic que visitem ens creen un historial 

privat per ells, on nosaltres no hi tenim accés i si anem a un altre centre no tindran constància 

alguna de les proves que ens hem pogut fer a qualsevol altre centre. 

 

Tot això pot afectar a la nostra salut, ja que si anem a un nou centre no tindran el nostre 

historial mèdic  i poden passar per alt coses importants que ens afectin directament a 

nosaltres. La blockchain doncs, serviria per poder mantenir un historial immutable i que a 

més fos propietat del pacient, d’aquesta manera, nosaltres com a pacients cediríem les nostres 

dades als centres. Es guardaria tots els detalls que interessessin com operacions, malalties, 

medicines, etc.  

 

• Fundrasing (tokenització) 

 

Aquest cas d’ús, és una actualitat en diferents sectors, per poder recaptar fons per alguna 

inversió, es tokenitza tota la inversió i es posa un preu per a cada token que es reparteix. Així 

doncs, la propietat d’un servei o bé està repartida en parts iguals(tokens), aquest sistema posat 

en blockchain ens permet tenir una verificació de propietat dels tokens i poder-los transferir 

de manera segura en qualsevol moment.  

 

Es pot portar a diferents camps, uns exemples podrien ser en fins immobiliaris o fins i tot 

esportius. 

 

Aquests són alguns exemples de la multitud de casos d’ús que podem treure profit de les 

possibilitats que blockchain ens dóna. Alguns casos d’ús més simple que podrien ser 

conseqüència dels abans mencionats podrien ser: 

 

• Seguretat alimentària 

• Temes relacionats amb els notaris 

• Propietats intel·lectuals 

• Ciberseguretat 

• Automòbils 

• Assegurances 
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3 STATE OF THE ART 
 

3.1 Quin paper pren actualment la blockchain dins la cadena de 
subministrament? 

 

Des de que va sorgir la tecnologia blockchain gràcies a Bitcoin, la tecnologia que mantenia 

aquest sistema de cryptomodenes va cridar l’atenció de gran part de les empreses importants, 

on van veure una nova manera d’entendre les transaccions empresarials que portaria més 

avantatges que inconvenients. El sector del supply chain va veure doncs com davant seu 

tenien un oportunitat de millorar el seu funcionament utilitzant blockchain per poder seguir 

els paquets arreu del món d’una manera segura i transparent. 

 

El fet de que les transaccions a la blockchain siguin oficials i legalment regularitzades fa que 

els processos que prèviament requerien molts papers i esperes es puguin fer al moment ja 

que els documents originals estan disponibles en temps real. 

 

3.2 Com afecta a la cadena de subministrament d’aliments? 
 

Una de les mancances més grans és donar la possibilitat al consumidor de l’aliment tenir la 

possibilitat de poder veure quins processos ha passat l’aliment que està menjant. És per això 

que la blockchain que permet crear un historial permanent a la xarxa, registrant cada 

transacció quan el producte canvia de mans i que estigui disponible en temps real per els 

usuaris.  

 

El fet de poder tenir una traçabilitat transparent i que totes les parts hi puguin afegir dades, 

ajuda també augmentar la seguretat del consumidor alhora de consumir aliments, en el cas 

que els aliments causin malalties, la traçabilitat dels aliments podrà ser detectada en segons i 

poder trobar una solució ràpida i sense costos de temps anant part a part consultant els seus 

papers privats. 

 

 

 



 
 

22 

3.3 Amb quins problemes s’ha troba la indústria dels aliments? 
 

Un dels problemes que ha tingut aquesta indústria són els escàndols sanitaris al llarg dels anys 

a nivell internacional, això ha fet que els consumidors mirin molt més la procedència del que 

mengen.  

 

És per això cal tenir com a objectiu tranquil·litzar al consumidor davant aquestes amenaces 

i crear un sistema que ajudi a ser transparents i a donar la màxima informació per a que el 

consumidor consumeixi. 

 

Seguidament podem veure algunes noticies com a exemple: 

 

 
Figura 7: Exemple de noticia sobre escàndol alimentari6 

                                                
 
6https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/la-alerta-sanitaria-por-la-leche-infectada-con-
salmonela-afecta-a-83-paises-1374 
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Figura 8: Exemple de noticia sobre escàndol alimentari7 

                                                
 
7https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2008/10/24/china-reformara-control-sanitario-alimentos-
escandalo-melamina/268504.html 
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Figura 9: Exemple de noticia sobre escàndol alimentari8 

3.4 Què s’ha fet fins ara? 
 

Tenint en compte que blockchain és una tecnologia jove encara, majoritàriament ens torbem 

en que a nivell funcional no apareix molt. Grans empreses si que han aconseguit crear un 

sistema per la traçabilitat de menjar, IBM amb col·laboració amb Walmart han creat el 

sistema anomenat IBM FoodTrust9. Per altre banda, a Europa una cadena molt gran de 

supermercats com es Carrefour ha creat Act for Food10, un espai on entre ells esta la creació 

d’un sistema blockchain. IBM també ofereix un projecte anometat The Blockchain Bean11, 

on es centra en la traçabilitat del gra de cafè i la seva valoració. 

 

                                                
 
8https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180703/carrefour-retira-jamones-alerta-ministerio-
sanidad/319718859_0.html 
 
9 https://www.ibm.com/downloads/cas/EX1MA1OX 
 
10 https://actforfood.carrefour.es/Nuestras-acciones 
 
11 https://www.ibm.com/thought-leadership/blockchainbean/ 
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Existeix també una empresa anomenada OriginTrail12 que basa la seva tecnologia en donar 

suport a les xarxes de supply chain. En la mateixa direcció trobem Bext36013, qui ofereix un 

servei molt complert. 

 

a) IBM FoodTrust 
 

Aquest projecte va prendre forma gràcies a IBM i Walmart, la gran cadena de supermercats 

americana. Avui dia està disponible per a qualsevol interessat en implementar-la dins la seva 

cadena. És un sistema que ofereix moltes possibilitats centrant-se sobretot en la traçabilitat, 

la certificació dels productes i la protecció de les dades, donant permisos diferents les 

diferents parts involucrades, tot això sota una infraestructura blockchain. 

 

El sistema té l’objectiu de modernitzar i millorar la cadena de subministrament dels aliments, 

detectant que hi ha un greu problema avui en dia i es podrien reduir aspectes tan importants 

com el rebuig del menjar i dotar de més seguretat la indústria. 

 

b) Act for Food 

 

En la mateixa línia que hem vist amb IBM FoosTrust, Act for Food és una iniciativa duta a 

terme per Carrefour, implica doncs que no només és Amèrica com amb Walmart, si no que 

està implementat a Europa. Dins aquesta iniciativa hi ha diferents accions relacionades 

relacionades com millorar la qualitat dels productes alimentaris, una de les iniciatives és 

utilitzar el que anomenen “El blockchain alimentario”.  

 

Van començar l’any 2017 amb proves i ara ja el tenen operatiu amb productes relacionats 

amb el pollastre, ous, llet, tomàquets i formatges. L’objectiu és arribar al 2022 tenint tots els 

sues productes dins la xarxa blockchain. 

 

 

                                                
 
12 https://origintrail.io/ 
 
13 https://www.bext360.com/ 
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c) OriginTrail 

 

En aquest cas, no estem parlant d’un projecte, estem parlant d’un protocol de xarxa i un tipus 

d’arquitectura centrat en blockchain que ajuda a crear infraestructures per qualsevol cadena 

de subministrament. Es defineix a ella mateixa com a: 

 

“OriginTrail protocol brings trusted data sharing to global supply chains by utilizing 

blockchain technology. The OrginTrail Decentralized Network (ODN) is built for data 

integrity and validations in inter-organized environments, based on globally recognized 

standards and powerful graph data structures. With existing use cases across different 

industries, OriginTrail is a foundation for the next generation of business applications.” 

 

L’ODN dota de dues capes, una enfocada a les dades i l’altre a com està la xarxa organitzada 

per optimitzar la seva integració amb blockchain. 

 

d) Bext360 

 

Ofereixen una plataforma SaaS (Software as a Service) que ofereix la possibilitat de creació 

d’una traçabilitat dels productes dins la cadena de subministrament. Bext360 incorpora 

tecnologies i conceptes que les altes no han incorporat, es poden destacar els següents: 

 

• Intel·ligència artificial: Aplicada a les collits, ajuda a optimitzar els temps de collita 

per tenir la millor qualitat en els aliments. 

• Tokinització: En els altres projectes que hem comentat no hi és present, però de és 

una de les possibilitats que blockchain dóna i una característica interesant ja que dota 

de valor els productes segons avancen dins la cadena i permet el pagament amb 

monedes digitals. 

 

En aquest cas, es basen en productes primaris i senzills, com pot ser el cafè(amb el que van 

començar), minerals, cotó o fusta. 
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e) The Blockchain Bean 

 

També forma part de la corporació IBM però no té res a veure amb IBM Food Trust. És 

una solució molt senzilla de la traçabilitat del cafè on s’hi pot veure quines dades s’obtenen 

d ela blockchain a cada pas. És una prova de concepte amb la qual s’identifiquen moltes 

característiques i necessitats com les que es necessiten per el sistema que es vol fer per la 

traçabilitat dels aliments de proximitat. 

 

3.5 Comparació amb la solució actual 
 

Quan ens posem a comparar amb les diferents solucions ja fetes i la proposta feta en aquest 

treball, veiem com hi ha coses aprofitables i altres que no cal tenir en compte. 

 

IBM Food Trust és un sistema molt complex, si ens centrem en aliments de proximitat, es 

queda massa gran, i moltes característiques quedarien inútils, i per tant, no és d’utilitat per el 

cas d’ús proposat en aquest treball. Queda clar però, que aquesta desavantatge es converteix 

en una avantatge, ja que es pot fer créixer el sistema més ràpidament gràcies a la gran quantitat 

de funcionalitats que té.  

 

The Blockhain Bean però, és una prova de concepte amb la qual s’identifiquen 

característiques similars o iguals a les necessàries per elaborar el sistema de traçabilitat de 

menjar 

 

3.6 Reflexió final 
 

Veiem com els sistemes creats amb blockchain tenen un aspecte molt modern i molt d’ells 

com Bext360 afegeixen característiques com pot ser la intel·ligència artificial. Per tant, queda 

clar que comporta moltes avantatges utilitzar blockchain, però encara es necessita maduresa 

en molts dels casos per tal de donar accés a totes les parts de la cadena. Per tal de donar 

suport a tota la cadena, cal que totes les parts estiguin implicades i ens podem trobar en casos 

d’empreses que tenien el seu entorn muntat privat i costi que acceptin aquest nou 

funcionament. 
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Important destacar la incorporació de la tokenització dels aliments, això permet que un cop 

es fa la venta del producte, segons com estiguin repartits els seus tokens, cada un dels 

participants que tenien tokens que pertanyien a aquell aliment rebran la seva part 

proporcional de manera automàtica sense passar per entitats centrals.  

 

3.7 Com ajuda la blockchain a la cadena de subministrament? 
 

a) Beneficis de la Blockchain 
 

Utilitzar la blockchain beneficiaria a les prestacions de la cadena subministrament en els 

següents apartats: 

 

• Estalviaria temps: Les transaccions es guardarien a la xarxa amb un click dins un 

mateix sistema. 

• Reduiria costos: Desapareixen les diferencies entre les tecnologies i els 

intermediaris, totes les parts estaran connectades a una mateixa xarxa. Els costos es 

veurien reduïts a l’hora de rastrejar un producte que hagi sortit malament, sense 

blockchain potser un procés d’hores o dies, en canvi estem parlant de segons si 

utilitzem la blockchain. 

• Reduiria riscos: Els riscos que existeixen avui en dia de frau desapareixerien gràcies 

als protocols que són presents a la blockchain i com a resultat tenim un sistema molt 

protegit dels ciber atacs. 

• Augmentaria la confiança: Totes els nodes tenen un registre de les transaccions i 

això fa que hi hagi confiança entre totes les parts. 

 

b) Es podria fer sense blockchain? 

 

Crear un sistema distribuït per simular un comportament similar a la blockchain és possible. 

Ens trobaríem però amb una sola base de dades relacional a la xarxa on tothom hi tindria 

accés. L’accés estaria restringit mitjançant permisos però les dades serien vulnerables. El fet 
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d’unificar totes les parts connectades a una mateixa base de dades fent modificacions sobre 

ella augmenta la possibilitat de frau. 

 

Cal dir també que si s’utilitza una base de dades relacional comportaria certes avantatges 

davant la blockchain. Per aconseguir un comportament similar caldria doncs donar accés a 

diferents tipus de software a la mateixa base de dades, tanta quantitat de punts d’accés fa que 

la base de dades sigui vulnerable tot i que s’utilitzin els permisos pertinents.  

 

Tot seguit es pot veure en una taula els punts forts i dèbils dels dos sistemes i poder veure 

perquè m’he decantat per utilitzar blockchain, la comparació es fa en tot moment tenint en 

compte que la blockchain es privada i no pública14. 

 

 
vs 

 

La blockchain privada necessita 
permís per poder fer transaccions, el 
permís es donat per una organització, 
es podria dir que hi ha una mica de 
centralització 

AUTORITAT 
Les bases de dades són controlades 
per un administrador i són de 
naturalesa centralitzada 

S’utilitza una arquitectura de B2B 
distribuïda 

ARQUITECTURA Tenen una arquitectura client-servidor 

Només utilitza operacions de lectura i 
escriptura 

TRACTE DE LES 
DADES CRUD (Crate, Read, Update, Delete) 

Les dades tenen integritat en tota la 
xarxa i són immutables 

INTEGRITAT 
Vulnerable a entitats malicioses i 
hackejos 

L’entitat que crea la blockchain crea 
els permisos (estem parlant de 
blockchain privada) 

TRANSPARÈNCIA 
No hi ha transparència, 
l’administrador de la BBDD crea els 
permisos 

Les xarxes blockchain són més 
complexes d’implementar i mantenir 

COST 
Tecnologia antiga que es fàcil i ràpida 
d’implementar i mantenir 

Els mètodes de verificació i consens 
fan que vagi lenta 

RENDIMENT 
Molt ràpides i ofereixen una gran 
escalabilitat 

Taula 3: Comparació blockchain vs Base de Dades tradicional 

Com podem veure, on la base de dades supera a la blockchain és en el rendiment i la 

implementació, al ser una tecnologia “vella” les bases de dades són fàcils d’implementar en 

canvi una blockchain esta en evolució constant i això incrementa la complexitat alhora 

                                                
 
14 https://101blockchains.com/es/blockchain-vs-base-de-datos/ 
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d’elaborar un sistema basat en aquesta tecnologia. Pel que fa al rendiment, al ser més senzill, 

es molt ràpid utilitzar una base de dades, per afegir registres a la blockchain es triga més ja 

que és on tenen lloc mecanismes de consens i acceptació, posteriorment això és una 

avantatge molt gran davant les altres tecnologies.  

 

c) Aportacions de la Blockchain 

 

Vistes les necessitats i com podria ajudar la tecnologia blockchain dins la cadena de 

subministrament, queden com a principals punts les aportacions següents: 

• Ledger compartit 

• Smart contracts 

• Privacitat 

• Confiança 

 

Ledger compartit 

 

El registre de les transaccions que queda guardat com a Ledger, està distribuït entre tots els 

nodes ja que tots tenen una còpia de l’estat de la xarxa i per tant accés a les dades. 

 

Smart contracts 

 

On s’executaran les transaccions de manera legal, no s’ha entrat gaire en detall sobre 

l’aportació dels smarts contracts, però prenen un paper molt important ja que és on es 

defineixen les condicions de les transaccions i on es duen a terme. 

 

Privacitat 

 

Les transaccions són segures, privades i autentificades, i es pot realitzar un control de 

visibilitat i permissivitat de les diferents transaccions a la xarxa per a que només les parts 

implicades puguin veure la transacció. 
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Confiança 

 

El més important, blockchain ens assegura de manera transparent que les transaccions són 

dutes a terme per les parts que es diu que estan implicades. Per tant quan un consumidor 

mira la informació i traçabilitat sap que no ha estat modificada. 

 

3.8 Com afectaria la Blockchain? 
 

Hem vist que ens torbem en una situació d’un procés on les parts que hi formen part i el fan 

possible estan fragmentades, la diferencia de tecnologies que s’utilitzen i el fet de no 

compartir els registres fa que la seva dependència gairebé no existeixi, només a nivell logístic 

per recollir i entregar paquets. Una tecnologia com la Blockchain ajudaria a mantenir uns 

estàndards i unir totes les parts sota una mateixa xarxa, inclús poden cada part utilitzar 

diferents tecnologies (possible entrada d’IOT dins el processat). 

 

Caldria doncs, una blockchain privada per poder gestionar els diferents usuaris i permisos. 

Els smart contracts permetrien que les transaccions es fessin de manera transparent per a 

tots els implicats i es crees el registre pertinent. El fet que totes les parts puguin afegir dades 

diferents sobre un objecte que es crea des d’un inici permet que l’usuari final, que en aquest 

cas és el consumidor, pugui realitzar una consulta sobre la traçabilitat i informació d’interès 

com la data de caducitat confiant en què la informació és completament certa. 

 

A nivell empresarial, que totes les parts puguin accedir a les dades ajudaria a que entre elles 

confiessin en que no ha hagut cap tipus de frau, i en el que cas que hi hagués quedaria 

enregistrat i es podria localitzar ràpidament la part implicada. El fet d’aquest tracking gairebé 

immediat, beneficia també a un possible consumidor amb una intoxicació alimentaria que 

seria capaç de poder saber quin ha estat el problema en qüestió de segons, anteriorment un 

procés similar podria trigar hores o dies. 

 

Per últim però no menys important, una bona transparència suposaria un millor aprofitament 

dels aliments ja que es podrien estudiar diferents sortides dins la mateixa cadena i evitar així 

llençar-lo. 
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3.9 Tradicional vs Blockchain 
 

Quan s’afegeix la blockchain queda ja clar que dona avantatges a la cadena, passaríem doncs 

a tenir una xarxa comuna, cada participant podria tenir la seva interfície però les dades serien 

comunes entre totes les parts, per poder veure la comparació la millor manera és gràficament: 

 

 
Figura 10: Sistema de cadena alimentaria sense blockchain 

 

 
Figura 11:  Sistema de la cadena alimentaria amb blockchain incorporada 
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4 QUIN SISTEMA BLOCKCHAIN S’UTILITZARÀ 
 

En aquest cas, abans hem vist definida la diferencia entre una blockchain pública i privada, 

veient els beneficis que dona una i l’altre he decidit seleccionar una xarxa privada per els 

següents motius: 

 

• Control de les diferents empreses o persones que participen al llarg de la cadena 

• No permetre que s’afegeixin nodes per lliure 

• Cal també permetre a la xarxa controlar les transaccions i els permisos segons el tipus 

d’usuari 

 

Dins de les xarxes privades, la millor i que més possibilitats ens dona és utilitzar Hyperledger, 

investigant podem veure com a una llista de Forbes15 on s’hi poden veure 50 companyies que 

tenen un mínim de 1 bilió de beneficis, 25 de 50 utilitza Hyperledger, i una gran majora 

utilitzat el framework Hyperledger Fabric.  

 

4.1 Hyperledger 
 

Cal matisar que Hyperledger no és una tecnologia específica, és un projecte de Linux 

Foundation per múltiples tecnologies blockchain i DLT que són possibles gràcies a un 

desenvolupament comú de diferents projectes. És defineix a ell mateix com a: 

 

"Only an Open Source, collaborative software development approach can ensure the transparency, longevity, 

interoperability and support required to bring blockchain technologies forward to mainstream commercial 

adoption. That is what Hyperledger is about - communities of software developers building blockchain 

frameworks and platforms". 

- hyperledger.org 

 

                                                
 
15https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/04/16/blockchains-billion-dollar-
babies/#7021cded30e6 
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Per tant podem veure, que fomenta el desenvolupament de tecnologies blockchain, 

Hyperledger consta de diferents projectes(frameworks a l’esquema) i eines que es van afegint 

amb el temps. Tot seguit es poden veure algunes de les eines i projectes que pertanyen a 

aquesta organització, totes elles tenen característiques lleugerament diferents i ajuden a 

complir diferents finalitats: 

 

 
Figura 12: Esquema dels frameworkd i tools d'Hyperledger 

La principal i més coneguda xarxa és Hyperledger Fabric16 i és sota la qual basaré la xarxa de 

la cadena de subministrament. Per fer-ho, utilitzaré l’eina Hyperledger Composer17, que sota 

l’estructura de Fabric ens ajuda a crear d’una manera senzilla un model de xarxa i poder així 

enfocar-nos sobretot en les necessitats de transaccions i no de xarxa. 

 

a) Hyperledger Fabric 
 

Cal definir i conèixer sobre quin tipus de xarxa es basarà el sistema però no cal entrar en 

detalls ja que no haurem de realitzar configuracions tècniques importants. 

 

Fabric és una infraestructura de cadena de blocs amb permisos (privada) que proporciona 

una arquitectura modular amb una separació entre rols dels nodes de la infraestructura. Els 

smart contracts que s’executen es diuen “chaincode”, els sistemes de consens són 

configurables depenent les necessitats i ofereix servei de permisos per als membres.  

 

                                                
 
16 https://www.hyperledger.org/projects/fabric 
17 https://hyperledger.github.io/composer/latest/ 
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b) Hyperledger Composer 

 

És una eina que ens permet la creació d’aplicacions descentralitzades abstraient-nos del 

desenvolupament de baix nivell. Ens permet integrar i desenvolupar molt ràpidament un 

model de negoci dins la blockchain. Com he dit anteriorment, es pot crear sota l’estructura 

d’una xarxa Fabric i per tant tots els protocols de validació són definits per la xarxa Fabric.  

 

Composer ens permet doncs crear una solució ràpida i efectiva utilitzant vocabulari 

comprensible per gran part de les parts implicades dins el desenvolupament. Haurem de 

definir tres parts principals 

 

• Assets: Objectes que es creen, en aquest cas serien els aliments 

• Participants: Són qui fan transaccions amb els assets, serien les parts participants dins 

la cadena. 

• Transaccions: A través de les transaccions els assets canvien d’estat i/o valor, o es 

creen de nous. 

 

Es podrà definir també un control de permisos per tal de limitar certes transaccions a uns 

usuaris, i permetre la visualització de certs registres només a un nombre d’usuaris que tinguin 

el permís pertinent. 

 

Aquests assets, pertanyen a un participant que serà el seu propietari, però el propietari pot 

canviar a través de transaccions del propi asset entre participants. Els assets, els participants 

i les transaccions són registres que seran enregistrats per la blockchain. 

 

Seguidament podem veure com els arxius s’organitzen per tal de crear la xarxa conjuntament 

en un arxiu .bna que ens permet fer el desplegament a qualsevol lloc. 
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Figura 13: Esquema estructura arxius Hyperledger Composer 

Per poder desenvolupar primer cal definir quins assets tindre, detectar els diferents 

participants i quines transaccions tindran lloc al llarg de la cadena. 

 

4.2 Què ens dona Hyperledge Fabric?  
 

Per entendre millor la xarxa Hyperledger Fabric i la seva arquitectura caldrà saber que és un 

Peer, una Organization i un Channel i la seva funcionalitat dins la xarxa. No s’aprofundirà 

en molts detalls però cal tenir en compte quin paper prenen per poder entendre després el 

flux de les transaccions. (Mamun, 2018)  
 

a) Peer 
 
Cada peer conté contingut criptogràfic i altra informació i són configurats per cada membre 

de la xarxa. Els peers reben les peticions de les transaccions dels clients dins les 

organitzacions. Un client pot ser qualsevol que es comuniqui a través del SDK de Fabric o 

un servei REST. El Chaincode està instal·lat a cada peer. Els peers mantenen el ledger que 

hi ha dins el channel al qual pertanyen. A nivell de desenvolupament, trobem cada per en un 

docker container diferent, poden accedir així a cada un per separat.Podem trobar tres tipus 

diferents de peers dins una xarxa els quals tenen diferents rols (Mamun, 2018): 
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• Endorser peer 

 

Es el peer que executa el chaincode, per tant, es qui rep les peticions per part del client per 

invocar al chaincode. L’Endorser s’encarrega doncs de validar la transacció (que el certificat 

sigui correcte per exemple) i posteriorment executar el chaincode, un cop s’ha acabat 

l’execució depenent del resultat aprova o no la transacció. No actualitzarà el ledger.  

 

• Anchor peer 

 

Quan el Channel es crea, automàticament un anchor peer es creat també. Hi ha peers dins 

un channels secrets que fan transaccions privades i no es poden veure. En el cas dels anchor 

peers, són peers que poden ser descoberts per qualsevol altre peer de la xarxa. 

 

• Orderer peer 

 

Es pot considerar el peer central ja que és el que el responsable que el ledger sigui consistent 

en tota la xarxa, crea el block i l’entrega a la resta de peers. 

 

b) Organization 
 
Cada organització conté la seva llista de peers i els seus respectius certificats d’autorització 

(CA). S’utilitzen per separar la blockchain en grups que treballin independentment i que 

puguin crear les seves pròpies màquines físiques. (Raj, 2018) 

 

c) Channel 
 
Són subxarxes privades per on es comuniquen dos o mes membres d’una xarxa, el seu 

objectiu és poder fer-ho de manera privada i confidencial. Quan una transacció és executada 

en un channel, totes les parts han d’estar autoritzades. 

 

Podem veure en el següent esquema una xarxa bàsica on s’hi observen quatre organitzacions 

que tenen diferents peers i una aplicació (A). De manera senzilla veiem com es comuniquen 

en un mateix canal aquestes organitzacions. 
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Figura 14: Esquema senzill xarxa Hyperledger Fabric 

 

 

4.3 Què ens dona Hyperledger Composer? 
 

L’eina Hyperledger Composer es caracteritza per donar la possibilitat de desenvolupar de 

manera modular la xarxa blockchain. Dins el desenvolupament d’aquesta aplicació 

s’utilitzaran dos tipus d’arxius amb la possibilitat d’incorporar dos més. També s’aprofitarà 

l’eina que construeix una API REST automàticament per fer les crides pertinents a la 

blockchain. Així doncs quedarien definits 

 

a) Model File 
 

Aquí és on es definiran els assets, els participants, les transaccions i els events de manera 

simple. Es defineixen també per quina variable s’identifiquen els assets. S’utilitza un 

llenguatge de definició d’estructures que ens permet crear enums i conceptes que després es 

poden utilitzar com a variables, es permet crear també herències. 

 

b) Scripts File 
 

Realitzada amb JavaScript, és on es defineixen les transaccions i es crea el que seria el 

chaincode de la blockchain. 
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c) Access Control File 

 

En aquest arxiu es defineixen els permisos que tenen cada tipus de participant de la xarxa. 

Es poden definir quines operacions poden realitzar i quines dades poden consultar. 

 

d) API REST 

 
Una de les grans característiques que ens ofereix Hyperledger Composer, crea una API REST 

de manera gairebé automàtica. A través de crides POST i GET es poden realitzar consultes 

a la blockchain i realitzar transaccions.
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5 DESCRIPCIÓ XARXA BLOCKCHAIN 
 

 

 
Figura 15: Descripció Flux Sistema 

 

Es pot veure en aquest esquema com evoluciona cada part del procés a cada part de la cadena. 

Per una banda tenim el procés físic que veiem que pot acabar en diferents estats, ja com a 

processat com pot ser un suc, individualment o en paquet. Després veiem el procés digital, 

on cada part introdueix les dades escanejant els codis pertinents, aquestes dades s’envien a la 

blockchain creant-se els nous blocs amb els nous registres i els hash pertinents. Finalment, 

el consumidor pot consultar l’historial escanejant el codi. Així doncs aquest esquema ens 

ajuda a visualitzar conjuntament el funcionament teòric del sistema. 

 

5.1 Definició elements sistema 
 

a) Participants 
 
Tindrem cinc participants diferents i entre ells els podrem diferenciar en dos grups: 

 

• Empresa: Identificats per una id i un nom, seran les involucrades en la cadena i seran 

de diferents tipus. 
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• Particular: Enfocat als consumidors finals, que només consultaran la traçabilitat i la 

informació dels aliments. 

 

Dins d’aquests dos grups veurem distribuïts els participants de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Granger: Qui recol·lecta els aliments i els introdueix dins el sistema abans que el 

proveïdor els reculli per processar-los. 

• Proveïdor: Recull els aliments del granger i emmagatzema i tracta als aliments. 

• Distribuïdor: S’encarrega de recollir i entregar els aliments. 

• Venedor: És qui ven els aliments al consumidor. 

• Consumidor: Qui compra i vol veure la traçabilitat i la informació dels aliments. 

 

b) Assets 
 

Es definiran dos assets principals com són els aliments i els enviaments però abans cal definir 

com a assets els llocs per on passaran com poden ser magatzems, granges o botigues. Cada 

una d’elles tindrà un propietari. Cal tenir en compte que hi haurà certes variables que 

canviaran de valor al llarg del procés i altres on s’anirà guardant l’historial per poder-lo 

consultar més endavant. Composer ens permet definir variables opcionals, així poder anar 

afegint variables al llarg de la cadena. 

 

Les definicions estan fetes en angles dins el codi per comoditat.  

 

Granger 

Proveïdor 

Distribuïdor 

Venedor 

Consumidor 

Empresa Particular 

Granger 

Proveïdor 

Distribuïdor 

Venedor 

Empresa 

Consumidor 

Particular 
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Entre l’asset Food i l’asset Shipment hi hauran moltes variables comunes que un cop 

s’actualitzen en el shipment, s’actualitzen automàticament els aliments que formen part 

d’aquell enviament. 

 

  
 

També són assets com hem dit, botigues i magatzems per on passen els enviaments, un 

proveïdor pot tenir més d’un magatzem en propietat i venedors més d’una botiga o punt de 

venta. Aquests assets tenen una localització o un adreça que s’afegiran als aliments per crear 

la traçabilitat. 
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c) Transaccions 

 

Les transaccions, com hem dit abans són les que faran canviar d’estat als assets, les 

transaccions del sistema són les següents: 

• plant: Aquesta transacció ens permet plantar tants aliments com vulguem del tipus 

que seleccionem. 

• harvestFood: En aquesta transacció s’introdueix quan es cull l’aliment i està 

disponible per enviar. 

• createShipment: Es crea un nou asset del tipus Shipment 

• pack: S’empaqueta un aliment a un shipment, es poden afegir tants aliments com es 

desitjin mentres siguin del mateix tipus. 

• providerPickUpFromFarmer: Quan passa de les mans del granger a les del 

proveïdor. 

• storeInWarehouse: Quan es guarda el paquet dins el magatzem a la espera que 

sentregui a una botiga. 

• pickedUpFormWarehouse: Quan el distribuïdor recull del proveïdor. 

• shopDelivery: Quan el distribuïdor entrega el paquet a la botiga. 

• foodSold: Quan el menjar es venut 

• shipmentSold: Quan un paquet es venut 

 

Existeixen per altra banda transaccions per tal de crear nous magatzems, granges i botigues.  

 

5.2 Storyboard 
 

Un cop s’han definit els continguts dels tres elements principals, cal exemplificar-ho amb un 

storyboard on es mostra la seqüència des de la recol·lecció dins a que el consumidor compra 

i s’emporta l’aliment a taula. 
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Figura 16: Storyboard 

5.3 Com fer que el consumidor es connecti a la blockchain? 
 

Com ja hem dit, s’implementarà una blockchain privada, això implica que per accedir-hi calen 

un nom d’usuari i una contrasenya per tal d’identificar-nos. Si es vol que el consumidor pugui 

escanejar un codi de producte i consultar la informació i la seva traçabilitat, ens interessa que 

sigui de la manera més senzilla possible. Si fem que l’usuari hagi de registrar-se, el que es fa 



 
 

46 

es travar l’experiència i disminuir el nombre d’usuari que ho utilitzaran. Per altra banda, si 

fem que cada usuari tingui un compte diferent, implica que els usuaris creixin i tinguem potser 

molts que només consultin informació i això no interessa. 

 

Quan es desenvolupi la aplicació mòbil, de manera automàtica s’iniciarà sessió a la blockchain 

amb un nom i contrasenya pre-configurats, que identificarà al usuari de la xarxa com a 

consumidor i tindrà només permís per consultar informació a través d’una petició en concret. 
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6 DESENVOLUPAMENT  
 

La xarxa ha estat desenvolupada seguint l’esquema d’assets i transaccions que s’han definit 

en l’apartat anterior. I per altre banda s’ha realitzat una aplicació per tal que el consumidor 

pugui consultar la traçabilitat dels aliments que està comprant. 

 

A l’aplicació se l’ha anomenat TraceFood. 

 

6.1 Xarxa TraceFood 
 

Per fer funcionar la xarxa s’ha hagut de generar un arxiu anomenat Bussines Network 

Archive que s’ha creat a partir de la definició del assets, transaccions i participants abans 

esmentades. Composer ens permet utilitzar el que se’n diuen namespaces, amb això es poden 

dividir les dades i sobretot comunicar-se entre elles. El namespace base és: org.tracefood.*.  

 

Per crear una correcta traçabilitat, cada aliment s’actualitzarà a cada transacció i hi haurà un 

control que permetrà o no actualitzar-lo segons en l’estat que es troba. A cada transacció 

s’afegirà la localització en coordenades i l’adreça del lloc on ha estat, per exemple es 

guardaran les dades de pertinents al magatzem on es guarden els aliments de manera 

automàtica, així com les dates de cada pas que fan els aliments. 

 

Per crear els codis QR per la demostració s’ha utilitzat la web: https://es.qr-code-

generator.com 

 

6.2 Aplicació TraceFood 
 
Per a realitzar l’aplicació que s’enfocarà al consumidor s’ha utilitzat un framework anomenat 

Ionic18, ens permet crear aplicacions híbrides utilitzant angular d’una manera molt senzilla i 

intuïtiva i per crear aquesta prova de concepte ha estat una solució ideal. 

 

                                                
 
18 https://ionicframework.com/ 
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a) Funcionalitats 

 
Les funcionalitats que s’han tingut en compte són les bàsiques alhora de poder consultar 

l’historial de traçabilitat d’un aliment. S’ha tingut en compte poder realitzar: 

 

• Que hi hagi un botó per realitzar la petició de traçabilitat 

• Que hi hagi un scanner de codis QR implementat 

• Poder visualitzar la traçabilitat de l’aliment escanejat al moment 

 

b) Comunicació amb la blockchain 

 
Aprofitant la API REST que Composer ens ajuda a crear, per poder accedir a la informació 

de cert element, es fa a través d’una crida GET a la API REST que rep com a resposta 

l’objecte JSON amb la informació pertinent sobre l’aliment o producte desitjat. 

 

c) Imatges 

 

 
Figura 17: Pantalla princiapal aplicació mòbil   Figura 18: Pantalla d’escaner QR de l'aplicació mòbil 
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Figura 19: Pantalla on es veu la traçabilitat 
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7 RESULTATS 
 
Per mostrar els resultats, mostraré pas a pas com un aliment es plantat i acaba comprat pel 

consumidor. Pel camí el consumidor podrà consultar la seva traçabilitat. Partim doncs de que 

ja han estat creats uns participants base per poder realitzar les transaccions pertinents, això 

es podrà fer executant la transacció setupDemo. 

 

Farem doncs el procediment utilitzant la interfície de Composer Playground19 de manera 

local.  

 

 
Figura 20: Composer Playground 

 

Són molts passos i no cal veure com es fa cada pas, si que podrem veure com es va afegint 

als aliments la informació les ubicacions a cada pas i les dates. 

 

Primer de tot veiem com es realitzen diferents transaccions, en aquest cas veiem la primera 

de totes on plantem set albergínies: 

                                                
 
19 https://composer-playground.mybluemix.net/login 
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Veiem doncs el format d’una transacció simple, seguidament podem veure com seria la 

transacció de recollir un paquet a un magatzem per portar-lo a la botiga: 

 

 
En aquest cas indiquem quines parts formen part d’aquesta transacció i en quina data s’ha 

produït. 

 

Tenim la possibilitat d’afegir aliments als shipments per empaquetar-los, un cop es fa, es 

guarda la informació als dos assets: 
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Veiem com es guarda registre de tots aliments que pertanyen al shipment i els aliments 

guarden registre de a quin shipment pertanyen. 

 

Un cop hem realitzat totes les transaccions fins a l’entrega del paquet o aliment a la botiga, 

veurem com l’asset aliment ens mostra la informació següent: 

 

Podem veure com es guarden les adreces de la granja on s’han cultivat, el magatzem on han 

estat uns dies i a quina botiga estan ara mateix, veiem que l’estat de l’aliment es TOSELL, 

això ens confirma que ha passat per cada estat. Hi ha també les diferents variables que 

pertanyen a les dates que han tingut cada una de les transaccions. 
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Per poder recuperar la informació des de una aplicació, caldrà utilitzar la API REST que 

ens dona el mateix Hyperledger Composer. Automàticament, a través de comanda cli, 

veiem un explorer on tenim totes les calls possibles i tota la informació necessària. 
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Figura 21: Explorer API REST 

S’observa com amb l’asset food tenim totes les calls possibles a fer, la que ens interessa en 

aquest cas es GET, ens indica que tenim la possibilitat d’utilitzar un id per recuperar un 

aliment determinat.  

 

 
Figura 22: Resposta GET a /Food/{id} 

 

D’aquesta manera podem recuperar l’aliment en format JSON i utilitzar la informació per 

mostrar-la al consumidor a l’aplicació mòbil.   
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8 ANALISIS DE LA BLOCKCHAIN IMPLEMENTADA 
 
Un cop s’ha dut a terme la implementació cal valorar si la xarxa blockchain utilitzada ha estat 

la òptima o potser hagués estat millor una altre via per crear la xarxa.  

 

Cal valorar aquesta implementació des de dos punts de vista diferents, tenint en compte dues 

implementacions diferents: 

• La implementació com a prova de concepte per fer una demo exemplificativa del que 

seria un producte final. 

• La implementació real i amb possibilitats de creixement cara a producció real. 

En aquest treball s’ha dut a terme la primera implementació, però també cal veure quines 

restriccions tindríem i com desenvoluparíem una aplicació en producció real. Per valorar 

tindré en compte aspecte com la escalabilitat, la possibilitat de tenir una API o una SDK o 

fins quin punt podem personalitzar la xarxa de manera senzilla i comprensible. 

 

Utilitzar Hyperledger Composer ha servit per desenvolupar de manera ràpida i fer funcionar 

una xarxa funcional i complir l’objectiu inicial, el fet d’utilitzar Fabric i no haver de tocar res, 

ha ajudat a centrar-se en la modelització de les transaccions i assets. Hi ha certs aspectes que 

no han estat aprofitats de Composer com desenvolupar un bon arxiu de permisos creant un 

control d’accés específic per usuari, podria haver estat un afegit molt bo, però alhora de la 

demostració no hagués tingut efecte. Per tant, centrant-nos en l’objectiu, Hyperledger 

Composer ha tingut un rendiment perfecte alhora de fer la implementació.  

 

Si en canvi, es vol crear una sistema enfocat a producció real, exprimint les possibilitats de 

Hyperledger Composer no seria possible ja que al fer créixer la xarxa requereix una 

personalització molt exhaustiva d’Hyperledger Fabric. En la implementació actual, s’ha fet 

utilitzant únicament un peer, que ha sigut l’orderer i una organització, el fet de fer més 

complexa la xarxa implica configurar la xarxa Fabric afegint peers i configurant-los, això és 

més senzill si ho tenim tot junt, és a dir, el desenvolupament del chaincode dins el mateix 

projecte. 

 

El fet d’utilitzar únicament Hyperledger Fabric, ens permetria tenir un control de les firmes 

i de les autoritzacions millor, seria més complex, però es té una visió més detallada.  
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Per poder gaudir d’una bona xarxa en producció real i que ens serveixi per poder utilitzar-ho 

no només cara al consumidor, si no que implicar totes les parts de la cadena de forma activa, 

caldria: 

• Crear canals de manera automàtica per a cada cadena en particular 

• Fer ús del SDK de Farbic per poder realitzar crides al chaincode de forma externa 

• Crear peers i organitzacions de manera dinàmica 

• Utilitzar Fabric CA per tenir un control de les autoritzacions i les claus utilitzades 

 

Fer aquest tipus de desenvolupament implica un cost temporal i de complicitat molt alt 

comparat amb el desenvolupament realitzat per produir aquesta prova de concepte. 
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9 CONCLUSIONS I PROPERS PASSOS 
 
9.1 Conclusions 
 

A l’inici es marca un objectiu simple per satisfer la necessitat de consultar la traçabilitat d’un 

aliment al llarg de la cadena de subministrament primer creant una xarxa blockchain i 

posteriorment creant una aplicació mòbil des d’on consultar aquesta traçabilitat de forma 

directa. El plantejament inicial era utilitzar únicament Hyperledger Fabric però un cop 

analitzades les característiques d’altres eines, es va optar per utilitzar la eina Composer. 

Hyperledger Composer permet oblidar-se de la configuració de la xarxa Fabric i que el 

desenvolupament sigui molt més senzill. D’aquesta manera s’han pogut realitzar els objectius 

de forma segura sense haver d’estancar-se molt.  

 

El sistema és consistent per tal de presentar-lo com una prova de concepte, val a dir que 

Composer no seria la eina ideal alhora de millorar la xarxa, i seria necessari utilitzar 

exclusivament Hyperledger Fabric. Fins ara les dades han sigut introduïdes mitjançant la 

plataforma playground o amb crides a la API, no era un objectiu d’aquest treball, però 

idealment aquestes transaccions fetes de cop, han de fer-se des de diferents punts d’accés 

dins la cadena. 

 

Dit això, durant el procés s’ha pogut veure com blockchain és una solució real i fiable per 

solucionar problemes com el de la traçabilitat del menjar i poder-ho fer amb la certesa de 

que les dades no han estat modificades de manera maliciosa. Utilitzar Hyperledger no ha 

donat més que avantatges i facilitats, es confirma així com una bona solució per crear xarxes 

basades en la tecnologia de tenir un ledger distribuït de manera privada. Tot i que portar 

aquesta tecnologia cap a la tokenització i monetització dels assets és gairebé inevitable i 

senzill, s’ha demostrat com es poden utilitzar els requeriments tècnics de la xarxa per altres 

utilitats que demanin una confiança extra en les dades que s’emmagatzemen.  

 

La API REST creada automàticament ha sigut de gran ajuda alhora de realitzar la única 

petició que es feia externa per part de la aplicació mòbil, el que ens diu que dins d’aquesta 

prova de concepte es podrien afegir plataformes creades amb tecnologies variades que 
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utilitzessin simplement crides a la API, en aquest apartat és on entrarien en escena els 

permisos.  

 

9.2 Problemes trobats 
 

La facilitat per definir els assets i els participants que ens dona Hyperledger Composer ha 

ajudat molt a no tenir molts problemes. Al crear les transaccions e interactuar amb els assets 

he tingut algun entrebanc per actualitzar els valors actuals.  

 

He utilitzat el playground que hi ha disponible online per testejar el codi, i ha estat complicat 

coordinar-ho el codi online i en local. Un cop he passat tot a local per testejar el codi i 

executar el nou chaincode trigava uns minuts cosa que ha fet que qualsevol petit detall a 

solucionar es convertís en una gran demora. El fet d’aixecar la xarxa Fabric dins l’ordinador 

és un procés lent també, i juntament amb l’esmentat anteriorment ha fet que el procés de 

desenvolupament hagi estat més llarg de l’esperat. 

 

9.3 Què es pot fer en el futur? 
 

A mida que he anat avançant el desenvolupament de la xarxa blockchain i creant noves 

transaccions, anaven sorgint noves solucions i característiques que per recursos no han estat 

possibles. 

 

Aquesta prova de concepte s’ha realitzat amb l’objectiu de poder demostrar que d’una 

manera senzilla es pot solucionar el problema de la manca confiança al consumidor utilitzant 

blockchain, però per a que funcioni aquest sistema, les parts implicades del sistema han de 

ser part activa i crear ells les dades. Així doncs els punts que permetrien fer créixer aquest 

sistema serien: 

 

• Crear interfície gràfica per cada una de les parts de la cadena per poder presentar-ho 

com a producte independent. 

• Donar la possibilitat a crear tipus d’aliments i no tenir una llista predeterminada. 
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• Crear la possibilitat d’una nova part que processi els aliments i ajunti diferents tipus 

d’aliments i al consultar la traçabilitat poder consultar cada un dels components 

d’aquell producte (per exemple una pizza) 

• Aprofitar els orígens de la blockchain per crear un sistema de tokenització dels 

aliments i no dependre dels bancs quan es fan els pagaments i crear així més confiança 

al consumidor pagant directament un cop ha estat escanejat el producte. 

• Implementar sistemes IOT on s’automatitzin els processos i a partir de mesuradors 

s’introdueixin valors als productes de manera automàtica. 
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