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1. INTRODUCCIÓ  
En aquest apartat s’emmarcarà el projecte final de carrera. D’entrada es presenta 
l’origen del projecte i l’empresa de software en que s’ha desenvolupat. A continuació es 
presenta l’empresa client a qui va dirigit, com està estructurada, les seves necessitats i 
els conceptes bàsics en que es basa el projecte.  

 
1.1 Origen del projecte 
 
Aquest projecte sorgeix arran d’una estada en un entorn laboral (EEL). El Juliol del 
2007, vaig realitzar una estada a l’empresa Bismart Business Intelligence per tal de 
desenvolupar solucions amb eines Business Intelligence sota la plataforma de 
Microsoft: MS SqlServer, MS Analysis Services, MS Integrations Services i Microsoft 
Reporting Services.  
Llavors, en aquesta estada vaig anar aprenent l’eina Business Intelligence que era 
totalment nova per mi. Durant el primer mes de l‘estada ja em vaig familiaritzar amb 
l’eina. Al acabar l’estada laboral, l’empresa em va oferir seguir amb ells, ara però ja 
amb contracte. 
Al mateix temps, l’empresa tenia un projecte que inclou totes les funcionalitats de 
Business Intelligence, i va ser l’empresa que em va oferir desenvolupar el projecte en la 
seva totalitat com a projecte final de carrera. Això em permetia aprofundir molt més en 
les eines de eines Business Intelligence sota la Plataforma de Microsoft. 
 

1.2  L’empresa de Software 
 
L’empresa Bismart Business Intelligence està formada per un grup de professionals 
amb àmplia experiència en el món de la gestió empresarial i l'administració pública, i 
que es centren en la implantació de solucions de Business Intelligence, 
datawarehousing, anàlisis, reporting i quadres de comandament. 
L’empresa es dedica fonamentalment a desenvolupar projectes amb l’eina de Business 
Intelligence. Tal com es mostra en la figura següent , aquestes solucions es basen en els 
següents passos: 
 

• Estudi de l’origen de dades, que inclou diferents fonts, des de diferents bases 
de dades, eines ofimàtiques ,etc. 

• Obtenció i integració de les dades seleccionades.  
• Creació de la base de dades amb el model relacional.  
• Creació dels cubs Multidimensionals. 
• Visualització de reports i/o quadres de comandament en diferents 

plataformes. 
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En el següent gràfic es mostra a que es dedica l’empresa: 

 
 

 
Aquest projecte dons, consistirà bàsicament en la implementació d’una solució Business 
Intelligence d’aquest tipus per una empresa client.  
 
 

1.3 Business Intelligence 
 
Business Intelligence consisteix en un conjunt d'estratègies i eines enfocades a 
l'administració i creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de dades existents en una 
organització o empresa. 
És un conjunt de tècniques destinades a explotar les dades corporatives per a millorar la 
presa de decisions de negoci mitjançant l'accés fàcil a una informació rellevant i 
actualitzada 
 

1.3.1  Característiques 
Business Intelligence significa proporcionar la informació correcta i de forma eficaç, a 
les persones adequades en el moment precís, amb la finalitat de que les empreses 
assoleixin els objectius i estratègies proposades. 
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1.4 L’empresa Client 
 
L’empresa client a qui va dirigida aquest projecte és l’Ajuntament de Cambrils, 
província Tarragona. Com ja sabeu les funcions d’un Ajuntament, són moltes i diverses, 
en destacaré les més importants: 
 

• Gestió dels serveis locals 
• Dirigir les obres i serveis municipals, dirigir la política municipal, sancionar les 

faltes, contractar obres i serveis i atorgar llicències. 
• Organitzar l'estructura i funcionament de l'administració pública municipal 
• Analitzar, discutir i aprovar el pressupost d’ingressos i la iniciativa de llei 

d'ingressos del municipi 
• Vigilar que es recaptin oportuna i correctament els ingressos municipals 
• Controlar els ingressos i despeses 
• Altres 

 

Pel que fa al projecte final de carrera, aquest està relacionat amb la funció de controlar 
les despeses i ingressos, i s’engloba en el Departament de Comptabilitat. En el següent 
organigrama es mostra  l’equip de govern d’aquesta legislatura 2007-2011. 
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1.4.1  Departaments a qui va destinat el projecte 
El projecte va destinat al personal de comptabilitat de l’Ajuntament de Cambrils. 
Concretament l’àrea de comptabilitat està integrada en dos departaments, el de 
Tresoreria i el de Recaptació. 
 

1.4.1.1  El departament de Recaptació 

El departament de Recaptació té com a finalitat el cobrament dels impostos, taxes, 
contribucions especials i tots els ingressos de dret públic, la recaptació dels quals té 
encomanada l’Ajuntament.  
El departament de Recaptació està format per un grup de persones, la missió dels quals 
consisteix en la Recaptació en període voluntari dels impostos i taxes, així com la 
tramitació de l’expedient executiu en cas que es produeixin impagats 
 

1.4.1.2  Els departaments de Intervenció i 
Tresoreria 

El departament de Intervenció té com a finalitat la gestió i control dels ingressos i 
despeses que gestiona l'Ajuntament de Cambrils i els seus organismes autònoms.  
El departament de Tresoreria està format per un grup de persones, la missió del qual 
consisteix en la tramitació dels ingressos i pagaments als proveïdors, contribuents i 
altres tercers que pugui tenir l'Ajuntament. 
 

1.4.2  Departament Informàtic de l’ajuntament 
El departament de Informàtica està format per 4 persones, es dediquen al manteniment 
de les infraestructures , aplicacions i al suport als usuaris i resolució de incidències.  
Les aplicacions de gestió no son pròpies, sinó que han estat adquirides en el mercat. 
Tots els serveis associats al manteniment, evolutius i suport són subcontractades 
majoritàriament a empreses externes. 
 
Pel que fa a l’entorn de sistemes, l’ajuntament disposa de diversos servidors:  
 

• Servidor de Correu Windows 2003 Server amb Microsoft ExChange 
• Servidor Web Windows 2003 Server amb IIS (Internet Information Server) i 

SharePoint (Portal) 
• Servidor de Base de dades Windows 2003 Server amb Oracle 9i. 
• Servidor d’aplicacions Windows 2003 Server 
• Servidor d’Ofimàtica i fitxers Windows 2003 Server 
• Servidor de Business Intelligence Windows 2003 Server amb SQL Server 

2005 
 

El lloc de treball habitual d’un usuari és una maquina amb Windows XP 
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1.4.3 La comptabilitat pública 
El aquest apartat, es farà una breu explicació sobre el funcionament de la compatibilitat 
pública, els seus objectius i les seves parts. 
 
Una de les àrees més importants en les administracions locals és la gestió comptable. La 
seva funció principal és la mateixa que per a les empreses privades, la gestió 
econòmica-comptable, però vista des d’una perspectiva d’entitat pública al servei de la 
ciutadania. Degut a la gran quantitat d’administracions locals i per unificar el seu 
funcionament comptable l’Estat va crear un nou Pla General de Comptabilitat Pública 
(P.G.C.P.), adaptant el Pla General de Comptabilitat per l’Empresa (P.G.C.E.) a la 
situació especifica del sector públic. Les diferències entre la comptabilitat pública de les 
administracions locals i les empreses privades no són massa grans si exceptuem les 
regles legals del sector públic. 
 
Dins de la comptabilitat pública pren especial importància el pressupost. El pressupost 
és un document en el que s’hi relacionen: 

 
• El conjunt d’ingressos que esperen obtenir en l’exercici econòmic per una 

entitat determinada, especificant les seves fonts. 
• El conjunt de despeses que pensen realitzar-se amb els ingressos obtinguts. 

 
Per acabar d’unificar criteris el Ministeri d’Economia e Hisenda va desenvolupar una 
metodologia que marca les pautes a seguir per qualsevol eina informàtica que aspiri a 
gestionar la comptabilitat de les entitats públiques : El Sistema d’Informació 
Comptable per a la Administració Local (S.I.C.A.L.) 
Tota aquestes regles es troben dins un document anomenat Dossier S.I.C.A.L. Aquest 
document marca els principis bàsics a seguir per totes les aplicacions informàtiques  que 
aspirin a gestionar la comptabilitat de les entitats locals. Existeixen apartats que són 
d’obligat compliment, com l’existència de mòduls amb funcions delimitades i la 
codificació dels conceptes, però n’hi ha que podem variar segons el disseny que ha fet 
l’empresa que ha desenvolupat l’aplicació, com per exemple l’aparició o no de certa 
informació a les dades i que acaba en forma de camps a les taules de la base de dades. 
 

1.4.3.1  Objectius de la comptabilitat pública  

Segons el Document Nº 1 de la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques 
(C.P.N.C.P.) els objectius de la comptabilitat pública es poden classificar en tres grans 
grups: 
 
Gestió: En aquest grup hi apareixen els objectius que afecten a l’entorn més proper i 
que treballa dia a dia en l’apartat comptable de l’entitat. Aquest objectius són: 
 

• Subministrar informació per a la presa de decisions tant en l’àmbit polític 
com de gestió. 

• Mostrar la gestió, des de el punt de vista pressupostari: 
o Segons les despeses 
o Segons els ingressos 
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• Subministrar les dades relatives a la gestió efectuada en l’apartat financer, 
mostrant: 

o Els cobraments i pagaments. 
o El superàvit o dèficit de caixa. 

• Mostrar els apartats econòmics de la gestió, veient: 
o Les despeses e ingressos d’explotació. 
o La inversió realitzada. 

• Determinar el cost i rendiment dels serveis públics. 
• Mostrar la situació patrimonial. 
 

Control:  Dins d’aquest grup s’engloben les funcions dirigides a evitar errors i controlar 
la gestió. Aquestes funcions són: 
 

• Permetre la rendició de tot tipus de comptes, estats i documents que s’hagin 
d’elaborar i dirigir-se al Tribunal de Comptes i a la resta d’organismes de 
control. 

• Possibilitat l’execució dels controls legals i financers. 
• Possibilitar el control de l’economia, entesa com l’adquisició dels medis 

utilitzats per a la producció de bens i serveis en la quantitat i qualitat 
adequades al menor cost. 

• Possibilitar el control d’eficiència, entesa com a l’organització, coordinació i 
us dels mitjans que optimitza la relació entre els productes o serveis 
obtinguts per a la seva consecució. 

• Possibilitar el control d’eficàcia, entesa com la consecució en forma 
satisfactòria dels objectius previstos i assignats. 

 
Anàlisi i divulgació: Dins d’aquest grup s’engloben  totes les funcions dirigides a donar 
informació cap a l’entorn de decisió ja sigui a nivell local, com a nivells superiors. Dins 
d’aquest apartat trobem  
 

• Donar informació per elaborar dels comptes econòmics del sector públic i 
nacional d’Espanya. 

• Subministrar informació per permetre l’anàlisi dels efectes econòmics i 
financers de l’activitat de les entitats públiques. 

• Subministrar informació útil per a altres destinataris: associacions e 
institucions, empreses, ciutadans en general, etc. 

 
En el següent diagrama podem veure els principals objectius i característiques de la 
comptabilitat pública o pressupostària: 
 

C O M P T A B ILIT A T P R E S SU P UE ST À R IA

• R e g is tre i  c o n t ro l d e l a e xe cu ció  
d el  p re ss up o st .

• F ac il it ar  d ad e s p er la  fo rm ac ió  y 
re n d ic i ó  d e l C o m p te G e n e ra l .

• Po ss ib il it a r la  in form a ci ó 
e co nò m ic a f in a nc ie ra p rec is a p e r a 
l a p re sa d e d e c i sio n s .

• C o ns t it u ei x u n a co m pta b il ita t d e  
d e tal l d e la  C o m p ta b i l i ta t 
F in an ce r a ,  en  lo  re la t iu  a  la  
exe cu ci ó  de l p re ss up o st .

• É s un a  co m p ta bi li tat  d e t i p us  
a d m in i s tra ti u .

• Q u a n im p li ca  rel ac io n s a m b  
Te rce rs e xte rn s a  l’ En t it a t ,  h a  d e 
p res en ta r el  co rre sp on e n t  d eta ll pe r 
d e u to r s i a c re e d o r s .

O B J E C T IU S C A R A C T E R Í S TIQ U E S
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1.4.3.2  La comptabilitat de la despesa municipal 

És clàssica l’agrupació de l’operativa comptable municipal en tres grans paquets, que es 
poden codificar a l’efecte de mecanització/codificació del Sistema Integrat de 
Comptabilitat Pressupostària (S.I.C.O.P): 
 
 Codi 1 – Pressupost de l’ingrés. 
 Codi 2 – Pressupost de la despesa 
 Codi 3 – No Pressupostari. 
 
Tota l’operativa de la despesa està lligada a un pagament d’obligacions, com a forma 
normal d’utilització, és a dir, està vinculada a la tresoreria. El control de la gestió del 
pressupost és la base de la comptabilitat municipal. 
 
En el següent diagrama podem veure els objectius i requisits del pressupost de despeses: 

COMPTABILITAT DEL PRESSUPOST DE 
DESPESES

• Con trolar i seguir l’execució dels 
crèdi ts per despes es aprovades  
per l’exercici en curs.

• Tota operació estarà degudament 
documentada i autoritzada per 
l’autoritat competent .

OBJECTIUS REQUISITS

• Contro lar i seguir l’execució dels 
saldos d’obligacions pendents de 
pagament provinents dels 
pressupostos anteriors ja tancats.

• Controlar els compromisos de 
despeses imputables a exercicis 
sucessius.

• Tota operació produirà les 
corresponents anotacions en els 
Llibres de comptabilit at Principals i  
auxiliars, segons lo establert en 
cada cas.

 
 
 

1.4.4   Sistema integrat de gestió: el Genesys 5 
Genesys 5 és el sistema Integrat de Gestió que utilitza l’ajuntament de Cambrils. El 
Genesys 5 és el software desenvolupat per l’empresa  AUDIFILM SISTEMES 
INFORMÀTICS, que es dedica fonamentalment a desenvolupar i mantenir aplicacions 
informàtiques per a les administracions locals. En aquest projecte haurem d’obtenir les 
dades que necessitarem d’aquesta aplicació. Per això serà bàsic el coneixement del seu 
funcionament  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

12 

En el següent gràfic es mostra el sistema Genesys 5  i a continuació descriuré els   
components que he de conèixer per extreure’n la informació necessària pel meu projecte 
 

 
 
 
El nucli s’encarrega del manteniment de les dades de les persones físiques i jurídiques 
que es troben dins l’àmbit de l’administració local i els seus domicilis. La resta 
d’aplicacions accedeixen a aquestes dades. 
 
A nosaltres d’aquest sistema, ens interessa la part de la Gestió Econòmica. Aquest 
apartat s’ocupa de la comptabilitat i també ha estat desenvolupada per l’empresa 
AUDIFILM SISTEMES INFORMÀTICS. Aquesta aplicació, amb nom SICAL 8,  té 
les següents funcionalitats: 
 

• Gestió de pressupostos de despeses e ingressos 
• Gestió de comptes no pressupostàries 
• Comptabilitat de costos 
• Gestió comptable de partida doble 

  
En el següent esquema s’indiquen els mòduls i submòduls que integren el sistema 
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La informació la obtenim de l’aplicació Genesys 5, en aquesta aplicació hi ha tota la 
informació que ens fa falta per tal de desenvolupar el projecte. 
La aplicació Genesys 5 actualitza les dades diàriament, llavors nosaltres obtenim les 
dades actualitzades. En l’apartat Anàlisis i requeriments descriurem en detall les dades 
que agafem i les taules concretes que necessitem. 
 

1.5 Necessitats del Client 
 
L’Ajuntament necessitava un sistema que pogués analitzar les dades de les aplicacions 
de comptabilitat de forma global i que fossin: 
 

• Fàcilment accessibles via web, de forma àgil i dinàmica. 
• Un sistema intuïtiu, sense necessitats de coneixements del funcionament de 

les aplicacions de gestió 
• Totalment integrat amb el sistema de gestió que és la seva font de dades. Els 

processos de integració de dades hauran de ser totalment automàtics i de 
periodicitat diària. Se informa als administradors de possibles incidències via 
email. 

• En format de portal de informes i quadre de comandament 
• Integrable amb altres aplicacions a traves de  http i/o web service, per poder-

se passar paràmetres.  
• Accessible des de Excel per usuaris mes avançats per tal que puguin fer 

consultes “ad-hoc”. 
• Access ràpid a la informació per comparatives de dades històriques, mínim 5 

anys on-line. Temps d’accés entre 2 i 3 segons. 
• Tota la lògica i càlculs dels indicadors ha d’estar definit a la estructura del 

model d’anàlisis OLAP. 
• Explotacions i consultes en format tabular i/o gràfic (barres, pastis, 

tendències ...) 
• Possibilitat de fer “drill-dow” dins d’una taula o gràfic, per poder mostrar un 

altre punt de vista o nivell de detall de la informació. 
• Comparatives amb exercicis anteriors, mes a mes o acumulats per mes. 
• “Tooltips” que mostrin informació addicional. 
• Seguretat integrada amb el sistema de “active directori” del client. Per poder 

definir perfils d’accés als informes i a la informació. Per exemple un informe 
pot ser accessible o no per a un determinats usuari, i les dades que mostra un 
determinat informe o gràfic depenen de quines dades se li permetin 
visualitzar, aquest permisos es gestionen de forma centralitzada en el 
servidor d’informes i en el model d’anàlisis OLAP. 
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2. OBJECTIUS 
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació 
d’una aplicació que satisfaci les necessitats de l’Ajuntament de Cambrils i detallades en 
l’apartat anterior. El projecte es desenvoluparà amb les eines Business Intelligence (BI) 
i ha de permetre automatitzar, normalitzar i presentar la informació de forma àgil, 
pràctica i adaptable. Per tal de presentar la informació de la millor forma, també ens 
fixem l’objectiu de mostrar les dades en forma de Quadres de Comandament, amb 
informes i poder-ho integra amb eines ofimàtiques. 
 
Per tal de desenvolupar una solució completa amb les eines de Business Intelligence 
(BI), cal seguir les fases d’un projecte BI a alt nivell que són les que es mostren en la 
figura següent: 
 

  
 
Integració de dades: En aquesta fase cal obtenir i integrar les dades. Es desenvolupen 
les següents tasques: 
 

• Barrejar dades de orígens de dades heterogènies 
• Netejar i normalitzar dades 
• Generar Business Intelligence en un procés de transformació de dades 
• Automatitzar les funcions administratives i la càrrega de dades 
 

Anàlisis de dades: En aquesta fase s’analitzen les dades obtingudes i es generen els 
cubs. Es realitzen les següents tasques: 
 

• Creació de model de dades relacional 
• Creació de cubs, dimensions, etc 
• Utilitzar la mineria de dades 
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Informes: En aquesta darrera fase es creen els informes finals amb l’informació 
requerida pel client.  
 

• Creació de tota una llista d’informes, en diferents formats si cal. 
• Accedir a les dades per diferents plataformes  
• Altres  

 
 

Com a objectius prefixats i indispensables en el desenvolupament d’aquest projecte, 
tenim: 
 

• Estudi del sistema d’informació comptable per a la administració local. Serà 
necessari obtenir informació i veure exemples per tenir un cert coneixement 
del funcionament de la comptabilitat pública.  

• Estudi de les fonts de dades d’origen 
• Integració de les dades del sistema de Gestió mitjançant eines ETL (Extract, 

Transform and Load). ETL és el procés que permet moure dades des de 
múltiples fonts, netejar-los, i carregar-los en altra base de dades. 

• El punt anterior, ens permet tenir les dades necessàries, i amb aquestes dades 
hem de crear la Base de Dades Relacional 

• Creació de la base de dades OLAP de cubs Multidimensionals, sobre el 
datawarehouse. 

• Creació de quadres de comandament i de informes. 
 

En el següent gràfic es mostra la seqüència d’objectius a complir:  
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En el següent gràfic també es mostra els objectius més importants a complir, però ja 
centrant-nos en la part final, partint del cubs multidimensionals. 

 

 
 
En la gràfica veiem la seqüència de l’objectiu Analysis Services, primer cal crear el 
model relacional, tot seguit podem el model de negoci (Model OLAP), una vegada 
tenim resolt el model OLAP, ens podem posar a crear els informes que calen. 
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3. METODOLOGIA 
Per desenvolupar el projecte hem seguit la metodologia de l’empresa Bismart Business 
Intelligence. Aquesta metodologia de treball es basa en els següents punts: 
 

� Estudi Previ 
• Llançament del projecte 

• Anàlisi de Requeriments 

• Estudi de la Arquitectura  

 

� Definició i Disseny del Projecte 

• Anàlisis Funcional 

• Disseny Cubs OLAP 

 

� Definició de Interfícies 

• Anàlisis de Fonts de Dades 

• Definició de Interfícies 

• Disseny Flux de Dades y DTS 

• Exposició de Alternatives y Aprovació 

• Definició y Disseny Complet 

 

� Desenvolupament i Construcció 

• Revisar Especificacions de Funcionament 

• Programes de Càrrega i Transformació 

• Desenvolupar Repositori i Cubs OLAP 

• Obtenir Aprovació 

• Desenvolupament Complet 

 

� Proves i Implementació 

• Recepció de Dades Finals 

• Proves d'Integració 

• Optimització del Sistema 

• Obtenir Aprovació 
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En el següent gràfic es mostra la metodologia del projecte amb altres termes: 

 

 

 
 
Comentar que s’ha seguit aquesta metodologia, però també hem donat més importància 
a alguns apartats que altres. 
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4. ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS 
 
En primer lloc detallarem els requeriments més formals i a alt nivell, que són els 
següents:  
 

• Analitzar el pressupost de tresoreria, recollir dades d’ingressos i pagaments 
reals per actualitzar el pressupost de tresoreria.  

• Poder comprovar la correspondència de les entitats financeres per veure si 
s'aplica el cobrament dels rebuts o liquidacions a recaptació i es 
comptabilitza, aplicant-ho al concepte d’ingrés corresponent o es fa el 
corresponent pendent d'aplicació. També s’ha de poder comprovar els 
càrrecs per domiciliació. 

• Fer més interpretable, en termes econòmics i temporals, l’evolució dels 
ingressos i despeses pels diferents conceptes . 

• Aportar tota la informació addicional que es jutgi rellevant i que faciliti la 
correcta comprensió del comportament del pressupost en cada any. 

• Analitzar les sèries pressupostàries i de pagaments  dels darrers anys per tots 
els conceptes, la qual cosa permet reconèixer la tendència de les seves 
evolucions en el recent mig termini. 
 
 

Els requeriments més detallats, són els següents:  
 

• Cal que la aplicació sigui integrable amb altres aplicacions a traves de  
HTTP per poder-se passar paràmetres. 

• Cal que l’accés a la informació sigui ràpid  
• Desenvolupar informes on es pugui fer comparatives de dades històriques. 
• Ens han passat un llistat d’informes per desenvolupar, on s’ha d’analitzar el 

pressupost de tresoreria. 
• Reduir el cost de les actualitzacions. 
• Actualitzar les dades de forma ràpida i automàtica. 
• Cal que la aplicació sigui independent dels sistemes 
• Cal que l’aplicació sigui totalment integrada amb el sistema de gestió que és 

la seva font de dades. Els processos de integració de dades hauran de ser 
totalment automàtics i de periodicitat diària. Informar als administradors de 
possibles incidències via mail. 

• Ens han passat una llista de indicadors que volen analitzar, aquests 
indicadors o són trets directament de les taules origen o càlculs que hem fer 
nosaltres a partir de dades d’origen. 

• Cal poder veure les dades per diferents punts de vista, ha de haver la 
possibilitat de mostrar la informació detallada pels següents eixos: 
o Escenari: Podem tenir diferents escenaris de dades (real, històric, etc) 
o Tipus de pressupost: desglossar les dades per diferents tipus de 

pressupost, en aquest cas hi ha el pressupost tancat i corrent. 
o Temps : Mostrar la informació per data (any, mes, dia) 
o Exercici Comptable: Mostrar la informació pels exercicis comptables de 

l’ajuntament. 
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o Exercici de les partides: Mostrar la informació pels exercicis de les 
partides. 

o Classificació Orgànica: Poder veure la informació segons la classificació 
orgànica de les partides. 

o Classificació Econòmica: Poder veure la informació segons la 
classificació econòmica de les partides. 

o Classificació Funcional: Poder veure la informació segons la classificació 
funcional de les partides. 
 
 

4.1 Processos a desenvolupar 
 
Per tal de poder aconseguir tots els requeriments especificats, en primer lloc s’han 
establert tots els processos que caldrà fer. A continuació detallem tots i cadascun 
d’aquests processos 

� El primer procés  a desenvolupar és l’estudi i anàlisis de les dades d’origen, i 
decidir quines dades ens interessa per tal de poder de crear el model de dades del 
nostre sistema, dit d’una altra manera, aquest procés serveix per recollir dades de 
l’origen i convertir-les en informació útil per nostre projecte. 
 

� Una vegada fet l’estudi de les dades a recollir, hem de crear els processos de 
carrega que serviran per descartar informació no útil, i agafar la informació que 
ens interessa de forma automatitzada. En aquest procés també s’ha de fer proves 
dels processos de integració de dades per tal de detectar “ERRORS” de captura 
de dades en l’origen de dades. 

 
� El següent procés, tracte de la part més important del projecte, i és la part 

Analysis Services. En aquest procés es tracte de tota la part de construir el model 
de dades relacional, el model de dades OLAP, crear tots els indicadors, 
dimensions, etc.    
 

� El següent pas ja és, crear tots els informes demanats  
 

� Per últim fer un tota una revisió extensa del projecte i comprovació de les dades, 
i també fer proves de tot tipus per tal de donar una viabilitat al projecte. 
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4.2 Model de dades Relacional 
 
En aquest punt descriurem totes les taules d’origen (Genesys 5) del client que hem fet 
servir, detallant el disseny i funcionalitat d’aquestes.  

4.2.1 Taules d’origen 
En aquest punt introduïm el disseny de les taules. 
 

CALDB_CONFIG: 
 
 Aquesta taula conté total la informació referent a la configuració de la base de 
dades. A nosaltres, d’aquesta taula nomes ens interessa la atribut CONF_CODI que hem 
de filtrar per un valor prefixat, seguint els requeriments del client. 

 
CALDB_OPERACIONS: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent a les operacions pressupostaris. 
És en aquesta taula que trobem totes les fases pressupostaries. Aquests són els atributs 
que necessitem. 
 
 Dígits Descripció 

OPE-CODI-T X8 Codi de treball de la operació 

[1:4] Fase 

[5:8] Codi 

OPE-CODI-R X6 Codi intern de la operació 

[1:1] Area comptable 

[2:3] Agrupació 

[4:6] Operació 

OPE-DESC X40 Descripció de la operació 

OPE-SIGNE X2 [1:1] Signe de la operació pressupostaria 

[2:2] Signe de la operació PGCP (-/+/N) 
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CALDB_ECONOMIC: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent a la classificació econòmica, 
funcional i orgànica tan per despeses com per ingressos de les partides. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

CLAE-CODI X8 [1:1] P Classificació econòmica de despeses 

[1:1]  I Classificació econòmica de ingressos 

[1:1] F Classificació funcional 

[1:1] O Classificació orgànica 

CODI-PRE X4 Codi pressupost 

CLAE-DESC X40 Descripció 

 
CALDB_PROVEIDORS: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent als proveïdors de l’ajuntament. 
En aquesta taula podem trobar tot tipus d’informació dels proveïdors, pagaments, 
cobraments, drets reconeguts, deutes, etc. A nosaltres només ens interessa el NIF i el 
Nom dels proveïdors. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

PRODNI X12 NIF  del proveïdor 

PRONOM X40 Nom 

 
CALDB_BANCS: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent als bancs que l’ajuntament es 
relaciona. A nosaltres només ens interessa el codi i la descripció dels bancs. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

BANCODI X4 Codi (dddd) 

BANDES X30 Descripció 
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CALDB_FMPDES: 
 
 Aquesta taula conté totes la informació referent a les partides de despeses. 
Amb aquesta taula obtenim l’exercici, el codi de la partida, la classificació de la partida, 
tipus de pressupost i la previsió inicial entre altres. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

DESCODI X20 Codi de partida de despeses 

[1:2] Exercici 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:12] Classificació funcional 

[13-19] Classificació econòmica 

DESDES X50 Descripció de la partida 

DESINI J4 Previsión inicial 

DESMOD 9J4 Modificacions de crèdit 

1: Crèdits extraordinaris 

2: Suplements de crèdit 

3: Ampliacions de crèdit 

4: Transferències de crèdit (+) 

5: Transferències de crèdit (-) 

6: Incorporació de remenats 

7: Crèdits generats per ingressos 

8: Baixes per anulacions 

9: Ajustes per prorroga pressupost 

DESRETEN 3J4 Crèdits retenidors 

1: Pendents de utilització 

2: Retenció per transferències 

3: No disponibles 

DESCOMP J4 Despeses compromès (Fase D) 
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DESOBLI J4 Obligacions reconegudes 

DESPORDE J4 Pagaments ordenades (PC) 

DESPEFEC J4 Pagaments fets (PC) 

DESREINT J4 Reintegres 

DES-TIPO X2 Tipus de pressupost 

PC Pressupost corrent 

PT Pressupost tancat 

 
CALDB_FMPING: 
 
 Aquesta taula conté tota la informació referent a les partides de ingressos. 
Amb aquesta taula obtenim l’exercici, el codi de la partida, la classificació de la partida, 
tipus de pressupost i la previsió inicial entre altres. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció  

ING-CODI X14 Codi de partida de ingressos 

[1:2] Exercici / Altres Ens 'EP' 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:13] Classificació econòmica 

ING-DESC X50 Descripció de la partida 

ING-INI J4 Previsió inicial 

ING-MOD J4 Modificacions previsions inicials 

ING-DRETA-LIQ J4 Drets anul·lats por anul·lació de liquidació 

ING-DRETA-DEV J4 Drets anul·lats por devolució de ingressos 

ING-TIPO X2 Tipus de pressupost 

PC Pressupost corrent 

PT Pressupost Tancat 

EP Altres Ens 
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M_OPERAC: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent a les operacions de  intervenció. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

OD-NUMERO X10 Número de operació 

[1:2] Exercici 

[3:9] Número  

OPE-CODI-R X6 Codi intern de la operació 

[1:1] Area contable 

[2:3] Agrupación 

[4:6] Operació 

OD-PRODNI X12 Codi de tercer 

DATA-INTE X8 Data intervenció (AAAAMMDD) 

 
OPE_DES_APLI: 
 
 Aquesta taula conté la informació detallada de les operacions de despeses. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

DESCODI X20 Codi de partida de despeses 

[1:2] Exercici 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:12] Classificació funcional 

[13:19] Classificació econòmica 

ODA-IMPORT J4 Import 
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OPE_ING_APLI: 
 
 Aquesta taula conté la informació detallada de les operacions de ingressos. 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

ING_CODI X20 Codi de partida de ingressos 

[1:2] Exercici 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:13] Classificació econòmica 

ODA-IMPORT J4 Import 

 
OPE_TESOR: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent a les operacions de pagaments 
(Tresoreria). Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

OD-NUMERO X10 Número de operació 

[1:2] Exercici 

[3:9] Número  

SW-TIPO X2 Tipus de pagament 

T: Un pagament per tot l’import 

P: Pagament parcial 

BANCODI X4 Codi banc pagador 

T-DATA-PAG X8 Data del pago (AAAAMMDD) 

T-DATA-ORD X8 Data de ordenació (AAAAMMDD) 
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OPE_TESOR_D: 
 
 Aquesta taula conté el desgloç  de les operacions de pagaments (Tresoreria). 
Aquests són els atributs que necessitem. 

 
 Dígits Descripció 

NUM-ENLLAC X10 Valor intern de la aplicació 

CODI-PRE X4 Codi pressupost 

DT-IMPORT J4 Import 

D-NUM-REF X16 Referència 

 
M_INGRESSOS: 
 
 Aquesta taula conté la informació referent als pagaments de Tresoreria. Aquests 
són els atributs que necessitem. 
 
 Dígits Descripció 

OD-NUMERO X10 Número de operació contret simultani 

[1:2] Exercici 

[3:9] Número 

M-DATA-ING X8 Data del ingressos (AAAAMMDD) 

MI-NAT-INGRES X2 Naturalesa del ingressos (dd) 

MI-PRO-DEF X2 Tipus de ingrés 

MI-IMP-PROV J4 Import ingrés provisional 

MI-IMP-DEF J4 Import ingrés definitiu 

MI-DATA-DEF X8 Data de ingrés definitiu (AAAAMMDD) 

OD-PRODNI X12 Codi de tercer 

BANCODI X4 Codi de banc ingrés (dddd) 
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D_INGRESSOS: 
 
 Aquesta taula conté el desgloç  dels pagaments de Tresoreria. Aquests són els 
atributs que necessitem. 

 
 Dígits  

ING-CODI X14 Codi de partida de ingressos 

[1:2] Exercici / Altres Ens 'EP' / NP No pressu. 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:13] Classificació econòmica 

DESCODI X20 Codi de partida de despeses 

[1:2] Exercici 

[3:7] Classificació orgànica 

[8:12] Classificació funcional 

[13:19] Classificació econòmica 

ODA-IMPORT J4 Import 

SW-TIPO X2 [1:1] Tipus de ingrés 

P Provisional 

D Definitiu 
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5. EINES DE DESENVOLUPAMENT 
 

En aquest capítol descriurem les eines de desenvolupament que s’han utilitzat en la 
realització d’aquest projecte. Primer es descriu la eina SQL Sever Management Studio, 
detallant totes les funcionalitats que permet i en que ens afecta al nostre projecte. En 
segon lloc expliquem la eina SQL Server Business Intelligence Development Studio, és 
en aquesta eina on es desenvolupa la major part del projecte. 
 
 

5.1  SQL Server Management Studio 

5.1.1 Introducció 
Microsoft SQL Server Management Studio, nou en Microsoft SQL Server 2005, és un 
entorn integrat per a obtenir accés a tots els components de SQL Server, configurar-los, 
administrar-los i desenvolupar-los. SQL Server Management Studio combina un ampli 
grup d'eines gràfiques amb una sèrie d'Editors de Seqüència de comandos per a oferir 
accés a SQL Server a programadors i administradors de tots els nivells d'especialització.  
 
SQL Server Management Studio combina les característiques de l'Administrador 
corporatiu, l'Analitzador de consultes i Analysis Manager, eines incloses en versions 
anteriors de SQL Server, en un únic entorn. A més, SQL Server Management Studio 
funciona amb tots els components de SQL Server, com Reporting Services, Integration 
Services, Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition i Notification Services. Els 
programadors obtenen una experiència familiar i els administradors de bases de dades 
una única eina completa que combina eines gràfiques fàcils d'usar amb funcions de 
seqüències de comandos enriquides. 
Des d’aquest entorn es pot administrar totes les eines de Business Intelligence.  
 
Important: 
 
 En aquesta eina, pel que fa al Motor de la base de dades serveix per 
desenvolupar i administrar la base de dades, mentre que per els servidors Integration 
Services, Analysis Services i Reporting Services permet sobretot visualitzar tota la 
informació, la part de desenvolupament es fa amb un altre eina que explicarem més 
endavant. 
 

5.1.2 Característiques 
 

• Registrar servidors 
• Connectar-se a una instància de Database Engine (Motor de base de dades), 

SSAS, SSRS, SSIS o Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition 
• Configurar les propietats del servidor 
• Administrar la base de dades i objectes de SSAS, tals com Cubs, dimensions 

i ensamblats 
• Crear objectes, tals com bases de dades, taules, Cubs, usuaris de base de 

dades i inicis de sessió 
• Administrar arxius i grups d'arxius 
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• Adjuntar o separar bases de dades 
• Iniciar eines de seqüències de comandos 
• Administrar la seguretat 
• Veure registres del sistema 
• Supervisar l'activitat actual 
• Configurar la rèplica 
• Administrar índexs de text 

 

5.1.3 Motor de la base de dades SQL Server 
El SQL Server 2005 Database Engine (Motor de base de dades de SQL Server 2005) de 
Microsoft és el servei principal per a emmagatzemar, processar i protegir dades. El 
Database Engine (Motor de base de dades) proporciona accés controlat i processament 
de transaccions ràpid per a complir amb els requisits de les aplicacions consumidores de 
dades. El Database Engine (Motor de base de dades) també proporciona compatibilitat 
completa per a mantenir una alta disponibilitat 
 
En el següent gràfic es mostra la part Motor base de dades respecte a tot SQL Server 
2005 Management Studio:  

 

 
 
 
Tasques del motor de base de dades: 
 

• Dissenyar i crear una base de dades que contingui les taules relacionals o els 
documents XML que el sistema necessita.  

• Implementar sistemes per a obtenir accés i canviar les dades 
emmagatzemades en la base de dades, el que inclou implementar els llocs 
Web o les aplicacions que funcionen amb les dades, així com crear 
procediments que utilitzin les eines i utilitats de SQL Server per treballar 
amb les dades.  

• Aplicar els sistemes implementats en l'organització o en els clients.  
• Proporcionar suport tècnic administratiu diari per a optimitzar el rendiment 

de la base de dades 
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El següent gràfic es mostra com ens hem de connectar al motor de la base de dades: 

 

 

 
En el següent gràfic es mostra d’interfície de motor de la base de dades: 
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5.1.4  SQL Server Integration Services 
Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) és una plataforma que permet 
generar solucions d'integració de dades d'alt rendiment, entre les quals s'inclouen 
paquets d'extracció, transformació i càrrega (ETL) per a l'emmagatzematge de dades. 
Integration Services inclou eines gràfiques i assistents per a generar i depurar paquets, 
tasques per a realitzar funcions de flux de treball, com les operacions de FTP, tasques 
per a executar instruccions SQL o per a enviar missatges de correu electrònic, orígens i 
destinacions de dades per a extreure i carregar dades, transformacions per a netejar, 
agregar, barrejar i copiar dades, un servei d'administració, el servei Integration Services 
per a administrar Integration Services i interfícies de programació d'aplicacions (API) 
per a programar el model d'objectes de Integration Services. 
 
 
En el següent gràfic es mostra la part Integration Services respecte a tot SQL Server 
2005 Management Studio:  

 
 

 

Tasques del Integration Services en Business Intelligence Studio: 
 

• Crear carpetes per a organitzar paquets d'una manera que serveixi per a la 
seva organització 

• Executar paquets que s'emmagatzemen en l'equip local mitjançant la 
utilitat d'execució de paquets 

• Executar la utilitat d'execució de paquets per a generar una línia de 
comandos per a usar-se a l'executar la utilitat de símbol del sistema 
dtexec 

• Importar i exportar paquets cap a i des de la base de dades msdb de SQL 
Server, el Magatzem de paquets de SSIS i el sistema d'arxius.  
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En el següent gràfic es mostra d’interfície de Integration Services: 
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5.1.5  SQL Server Analysis Services 
Analysis Services (SSAS) ofereix funcions de processament analític en línia (OLAP) i 
mineria de dades per a aplicacions de Business Intelligence. Analysis Services admet 
OLAP i permet dissenyar, crear i administrar estructures multidimensionals que 
contenen dades agregades des d'altres orígens de dades, com bases de dades relacionals. 
En el cas de les aplicacions de mineria de dades, Analysis Services permet dissenyar, 
crear i visualitzar models de mineria de dades que es construeixen a partir d'altres 
orígens de dades mitjançant l'ús d'una gran varietat d'algorismes de mineria de dades 
estàndard del sector 

 
En el següent gràfic es mostra la part Analysis Services respecte a tot SQL Server 2005 
Management Studio:  

 
 

 
Una instància de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) conté 
ensamblats i objectes de base de dades per al seu ús amb processament analític en línia 
(OLAP) i mineria de dades.  
 

• Les bases de dades contenen objectes OLAP i de mineria de dades com 
orígens de dades, vistes d'origen de dades, cubs, mesures, grups de mesura, 
dimensions, atributs, jerarquies, estructures de mineria de dades, models de 
mineria de dades i funcions. 

• Els ensamblats contenen funcions definides per l'usuari que amplien la 
funcionalitat de les funcions intrínseques subministrades pels llenguatges 
Expressions multidimensionals (MDX) i Extensions de mineria de dades 
(DMX) 
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En el següent gràfic es mostra d’interfície de Analysis Services: 
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5.1.6  SQL Server Reporting Services 
Management Studio ofereix compatibilitat amb seqüències de comandos, de manera que 
es poden registrar i reproduir accions administratives. En Management Studio, cada 
servidor d'informes es representa com un node en una jerarquia d'objectes. Es poden 
examinar les jerarquies d'objectes de cada servidor d'informes per a comparar 
l'estructura de carpetes, el volum i la distribució d'informes i altres característiques del 
contingut. Si s'executa Reporting Services en una implementació escalada, la jerarquia 
d'objectes del servidor d'informes consolida en un sol espai de noms de carpeta tot el 
contingut de cada instància del servidor d'informes. 
 
En el següent gràfic es mostra la part Reporting Services respecte a tot SQL Server 
2005 Management Studio:  

 

 
En l’entorn de Management Studio pel que fa al servidor d’informes, permet una sèrie 
de funcionalitats: 
 

• Explorar la jerarquia d’informes 
• Explorar els informes 
• Mantenir els informes 
• Determinar l’accés i la disponibilitat dels informes mitjançant els 

permisos 
• Altres 
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En el següent gràfic es mostra d’interfície de Reporting Services: 
 

 

 

En el següent gràfic es mostra les propietats d’un informe: 
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5.2   SQL SERVER BUSINESS INTELLIGENCE 
DEVELOPMNET STUDIO 

5.2.1 Introducció 
Business Intelligence Development Studio és Microsoft Visual Studio 2005 amb tipus 
de projecte addicionals que són específics de Business Intelligence de SQL Server 2005. 
Business Intelligence Development Studio és l'entorn principal que s'utilitzarà per a 
desenvolupar el projecte final que inclou projectes de Analysis Services, Integration 
Services i Reporting Services. Cada tipus de projecte proporciona plantilles per a crear 
els objectes necessaris per a les solucions de Business Intelligence i ofereix diversos 
dissenyadors, eines i assistents per a treballar amb els objectes. 
 
El diagrama següent mostra les finestres de Business Intelligence Development Studio 
amb la configuració predeterminada 
 

 
Treballar amb  solucions i projectes: 
 
En Business Intelligence Development Studio, una solució és un contenidor que 
organitza els diversos projectes que s'utilitzen quan es desenvolupen solucions 
empresarials d'un extrem a un altre. Una solució permet controlar diversos projectes 
com una unitat i combinar un o diversos projectes relacionats que contribueixen a una 
solució empresarial.  
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Les solucions en Business Intelligence Development Studio poden incloure diferents 
tipus de projectes. Pot agregar projectes dels tipus següents (en el nostre cas seran 
aquests): 

• Projectes Analysis Services 

• Projectes Integration Services  

• Projectes Reporting Services 

 
En el següent gràfic es mostra la solució de BI que inclou els tres projectes: 
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5.2.2  Integration Services en BI Development Studio 
Business Intelligence Development Studio és l'entorn que utilitzarà per a desenvolupar 
paquets per a l'extracció, transformació i càrrega (ETL) de dades en SQL Server 2005 
Integration Services (SSIS). Després de crear un projecte de Integration Services amb el 
quadre de diàleg Nou projecte, s'obri Business Intelligence Development Studio, 
preparat per a dissenyar el paquet en el Dissenyador de SSIS. Les finestres que es veuen 
inclouen l'habitual quadre d'eines a l'esquerra, la superfície de disseny en el centre i el 
nou explorador de solucions a la dreta. 
 
 
Finestra d’Explorador de solucions: 
 

• Carpeta Orígens de dades: Un origen de dades representa una connexió que es 
pot compartir entre diversos paquets en un projecte. Pot crear un administrador 
de connexió en un paquet des d'un origen de dades existent 

 
• Carpeta Vistes d'origen de dades: Una vista d'origen de dades representa un 

subconjunt de dades en un origen de dades, i també pot contenir consultes amb 
nom. Diversos paquets d'un projecte poden compartir les vistes d'origen de 
dades. Pot dissenyar taules, vistes o consultes amb nom des d'una vista d'origen 
de dades com l'origen de dades d'un origen de flux de dades 

 
• Carpeta Paquets SSIS: Un paquet representa una col·lecció organitzada de 

connexions, elements de flux de control, elements de flux de dades i altres 
objectes. El paquet és la unitat de treball en Integration Services que proporciona 
i admet la funcionalitat d'extracció, transformació i càrrega (ETL). Un sol 
projecte pot contenir diversos paquets. El menú contextual disponible en la 
carpeta Paquets SSIS permet agregar un paquet nou o existent al projecte, 
executar l'Assistent per a importació i exportació de SQL Server para iniciar la 
creació d'un paquet o executar l'Assistent per a migració de paquets per a migrar 
paquets DTS existents. El menú contextual disponible en cada paquet d'aquesta 
carpeta permet dissenyar un paquet com l'objecte d'inici del projecte, executar el 
paquet i realitzar altres tasques de manteniment 

 
• Carpeta Varis: Si agrega arxius d'altres tipus al projecte de Integration Services, 

com documents o imatges, aquests arxius s'agrupen en la carpeta Varis. 
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En el següent gràfic es mostra els objectes que inclou l’explorador de solucions: 
 

 

 
Dissenyador SSIS 

El Dissenyador SSIS és una eina gràfica per a crear paquets que inclouen superfícies de 
disseny amb fitxes independents per a generar el flux de control, el flux de dades i els 
controladors d'esdeveniments en paquets. 
 
Fitxa Flux de control: En la fitxa Flux de control, s'organitzen i configuren les tasques, 
inclosa la tasca Flux de dades, que proporciona funcionalitat en paquets, els contenidors 
que proporcionen l'estructura dels paquets i servei a les tasques i les restriccions de 
precedència que connecten contenidors i tasques en un flux de control. El menú 
contextual disponible en la superfície de disseny de Flux de control permet agregar 
anotacions de text, establir punts d'interrupció per a la depuració i acostar o allunyar el 
disseny del paquet. El menú contextual disponible en tasques individuals permet 
executar les pròpies tasques, sense executar tot el paquet. 
  
Fitxa Flux de dades: En la fitxa Flux de dades, es combina en uns orígens de fluxos de 
dades data que extreuen dades, transformacions que modifiquen i agreguen dades, 
destinacions que carreguen dades i rutes d'accés que connecten les entrades i les sortides 
dels components del flux de dades. El menú contextual disponible en la superfície de 
disseny de Flux de dades també permet agregar anotacions de text. El menú contextual 
disponible en les rutes d'accés que combinen components de flux de dades permet 
configurar visors de dades per a examinar les dades segons passen pel flux de dades.  
 
Fitxa Controladors d'esdeveniments: En la fitxa Controladors d'esdeveniments, es 
configuren fluxos de treball per a respondre a esdeveniments de paquets. Per exemple, 
pot crear un controlador d'esdeveniments que enviï un missatge de correu electrònic 
quan s'origini un error en una tasca. Per a obtenir més informació, vegi Crear 
controladors d'esdeveniments de paquets i Fitxa Controladors d'esdeveniments.  
Fitxa Explorador de paquets: La fitxa Explorador de paquets proporciona una còmoda 
vista d'explorador del paquet, amb el paquet com un contenidor en la part superior de la 
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jerarquia i, sota, les connexions, executables, controladors d'esdeveniments, proveïdors 
de registre, restriccions de precedència i variables que ha configurat en el paquet. 
 
Fitxa Progrés: La fitxa Progrés mostra informació sobre l'execució del paquet quan 
s'executa en Business Intelligence Development Studio. 
  
Àrea Connexions: Integration Services utilitza administradors de connexió per a 
encapsular connexions en un origen de dades. Aquests administradors de connexió es 
comparteixen en el paquet pels components del flux de control, els components del flux 
de dades i els proveïdors de registre, i es mostren en un àrea especial del dissenyador en 
la part inferior de les fitxes Flux de control, Flux de dades i Controladors 
d'esdeveniments 
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5.2.3 Analysis Services en BI Development Studio 
Business Intelligence Development Studio és l'entorn que s'utilitza per a desenvolupar 
cubs de Processament analític en línia (OLAP) i models de mineria de dades en SQL 
Server 2005 Analysis Services (SSAS). Business Intelligence Development Studio 
s'obre després de crear un nou projecte de Analysis Services amb el quadre de diàleg 
“nou projecte” en Visual Studio 2005. 
 
En aquest punt descriurem els diferents objectes que té Analysis Services. 
 

5.2.3.1  Orígens de dades 

Un origen de dades de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) 
representa una connexió a un origen de dades i conté la cadena de connexió que 
defineix la manera que Analysis Services connecta amb un magatzem de dades físic 
mitjançant un proveïdor Microsoft .NET Framework administrat o un proveïdor OLE 
DB nadiu. La cadena de connexió conté informació sobre el nom del servidor, la base 
de dades, la seguretat, el temps d'espera i altra relacionada amb la connexió. Analysis 
Services admet directament molts orígens de dades. Entre els orígens de dades admeses 
s'inclouen les bases de dades de Microsoft SQL Server i les creades mitjançant altres 
productes, com Oracle, DB2 i Teradata 
 
En el següent gràfic es mostra la llista de proveïdors : 
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En el següent gràfic es mostra com creem una connexió, un cop hem triat el 
proveïdor : 
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5.2.3.2  Vistes d'origen de dades 

Una vista d'origen de dades conté el model lògic de l'esquema que utilitzen els objectes 
de les bases de dades de Analysis Services: cubs, dimensions i estructures de mineria de 
dades. Una vista d'origen de dades és la definició de metadades, emmagatzemada en 
format XML. Una vista d'origen de dades:  
 

• Conté les metadades que representen objectes seleccionats a partir d'un o més 
orígens de dades subjacents, o bé les metadades que s'utilitzaran per a generar un 
magatzem de dades relacional subjacent 

• Es pot generar amb un o més orígens de dades, el que permet definir objectes 
OLAP i de mineria de dades que integrin dades de diversos orígens.  

• Pot contenir relacions, claus principals, noms d'objecte, columnes calculades i 
consultes que no estan presents en un origen de dades subjacent i que són 
independents dels orígens de dades subjacents.  

• No està visible ni disponible perquè les aplicacions client realitzin consultes. 
• Es poden explorar les taules  
• És a la vista d’origen on es crea tot el model relacional del projecte, amb les 

seves relacions, claus principals, claus foranes, etc 
• A partir d’aquest model relacional, crearem els cubs. 

 

La vista d'origen de dades li ofereix flexibilitat a l'hora de crear objectes en SQL Server 
2005 Analysis Services (SSAS), SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) i SQL 
Server 2005 Reporting Services (SSRS), atès que els objectes de bases de dades 
Analysis Services estan vinculats als objectes lògics continguts en la vista d'origen de 
dades en lloc d'estar directament vinculats als objectes físics subjacents definits en 
l'origen de dades subjacent. Per tant, l'usuari pot definir objectes lògics, com columnes 
calculades o consultes amb nom, que no existeixen en un origen de dades subjacent i als 
quals és possible que no tingui permisos per a definir en un origen de dades subjacent. 
 
Les eines de disseny de Analysis Services utilitzen les vistes d'origen de dades per a 
mantenir una cache de metadades relacionals i per a aprofitar els avantatges d'algunes 
anotacions d'una vista d'origen de dades. Mitjançant la descripció d'un subconjunt de 
taules i vistes d'un origen de dades, una vista d'origen de dades només mostra les taules 
requerides per objectes OLAP i de mineria de dades.  
Una vista d'origen de dades controla el disseny de les taules, filtres, expressions SQL, 
relacions i altres complexitats de l'esquema. Per tant, una vista d'origen de dades permet 
enllaços simples mitjançant els cubs, dimensions i models de mineria de dades de 
Analysis Services amb les taules i columnes de la vista d'origen de dades. Pot crear 
diverses vistes d'origen de dades en un projecte o base de dades de Analysis Services en 
un o diversos orígens de dades i crear cadascuna d'elles de manera que compleixi els 
requisits d'una solució distinta. 
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En el següent gràfic es mostra la vista d’origen del nostre projecte: 
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5.2.3.3  CUBS  

 
Introducció  
 
Un cub és un conjunt de mesures i dimensions relacionades que s'usa per a analitzar 
dades.  
 

• Una mesura és un fet, que és un valor o mesura transaccional que un usuari 
podria desitjar agregar. Les mesures s'obtenen de les columnes d'una o diverses 
taules d'origen i s'agrupen en grups de mesura. Aquestes mesures normalment 
estan amb la taula de fets. 

• Una dimensió és un grup d'atributs que representa un àrea d'interès relacionada 
amb les mesures de la cub i que s'usen per a analitzar les mesures del cub. Els 
atributs s'obtenen de les columnes d'una o diverses taules d'origen. Els atributs 
de cada dimensió es poden organitzar en jerarquies per a proporcionar rutes per a 
l'anàlisi. Ho explicarem amb més detall en el següent apartat.  

 
Un cub s'augmenta amb càlculs, indicadors clau de rendiment (KPI), accions, particions, 
perspectives i traduccions.  
Els cubs són essencialment sinònims d'un model UDM (Unified Dimensional Model). 
Els cubs es desenvolupen en funció de taules i vistes modelades en una vista d'origen de 
dades. Els cubs poden desenvolupar-se amb o sense un origen de dades relacional 
subjacent. Els fets d'un cub s'agreguen a totes les dimensions, en funció de les jerarquies 
de dimensions.  
 
En el següent gràfic es mostra exemple d’un cub OLAP: 
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Taules de fets 

Cada magatzem de dades inclou una o diverses taules de fets. Ocupant un lloc central en 
un esquema en "estrella" o "floc de neu", una taula de fets captura les dades que amiden 
les operacions de l'equip. Les taules de fets normalment es componen d'un gran nombre 
de files, sobretot quan contenen un o diversos anys d'historial d'un projecte d'equip gran. 
Una característica essencial de les taules de fets és que contenen dades numèriques 
(fets) que es poden resumir per a proporcionar informació sobre l'historial de les 
operacions de l'organització. Cada taula de fets també inclou un índex de diverses parts 
que conté, com claus externes, les claus primàries de les taules de dimensions 
relacionades així com els atributs dels registres de fets. Les taules de fets no han de 
contenir informació descriptiva ni dades que no procedeixin dels camps de mesurament 
numèrics i els camps d'índex que relacionen els fets amb les corresponents entrades en 
les taules de dimensions.  
 
 
Mesures i grups de mesura 

Una mesura representa una columna que conté dades quantificables, normalment 
numèrics, que es poden agregar. En general, una mesura s'assigna a una columna d'una 
taula de fets. També es pot utilitzar una expressió de mesura per a definir el valor d'una 
mesura, en funció d'una columna d'una taula de fets modificada per una expressió 
multidimensional. Una expressió de mesura habilita la ponderació de valors de mesura; 
per exemple, es pot utilitzar la conversió de moneda per a ponderar una mesura de 
vendes mitjançant una taxa de canvi. Les columnes d'atribut de les taules de dimensions 
poden utilitzar-se per a definir mesures, però generalment són de suma parcial o no 
additives en termes de comportament d'agregació. Per a obtenir més informació sobre 
comportament de suma parcial. 
 
També pot definir-se una mesura com un membre calculat mitjançant Expressions 
multidimensionals (MDX) per a proporcionar un valor calculat per a una mesura en 
funció d'altres mesures del cub. Els membres calculats agreguen flexibilitat i capacitat 
d'anàlisi a un cub de Analysis Services 
 
 
Grups de mesura 

En un cub, les taules de fets subjacents agrupen les mesures en grups de mesura. Els 
grups de mesura s'utilitzen per a associar dimensions a mesures. Els grups de mesura 
també s'utilitzen per a les mesures que tenen recompte distintiu com comportament 
d'agregació. Si es col·loca cada mesura de recompte distintiva en el seu propi grup de 
mesura s'optimitza el processament de l'agregació. 
 
 
Relacions de dimensió  

L'ús de la dimensió defineix les relacions entre una dimensió de cub i els grups de 
mesura d'un cub. Una dimensió de cub és una instància d'una dimensió de base de dades 
que s'utilitza en un cub específica. Un cub pot i sol tenir dimensions de cub que no estan 
directament relacionades amb un grup de mesura, però que podrien estar indirectament 
relacionades amb el grup de mesura a través d'altra dimensió o grup de mesura. Quan 
s'agrega una dimensió de base de dades o un grup de mesura a un cub, Microsoft SQL 
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Server 2005 Analysis Services (SSAS) intenta determinar l'ús de la dimensió mitjançant 
l'examen de les relacions entre les taules de dimensions i les taules de fets de la vista 
d'origen de dades del cub i l'examen de les relacions entre els atributs de les dimensions. 
Analysis Services establix automàticament la configuració d'ús de la dimensió per a les 
relacions que pot detectar. Una relació entre una dimensió i un grup de mesura consta de 
les taules de dimensions i fets que participen en la relació i un atribut de granularitat que 
especifica la granularitat de la dimensió del grup de mesura concret. 
 
 
Càlculs 

Un càlcul és una expressió MDX  (Expressions multidimensionals) o una seqüència de 
comandos que s'utilitza per a definir un membre calculat, un conjunt amb nom o una 
assignació amb àmbit d'una cub en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Els 
càlculs permeten agregar objectes definits no per les dades del cub, sinó per expressions 
que poden fer referència a altres parts del cub, a altres cubs o fins i tot a informació que 
es troba fora de la base de dades de Analysis Services. Els càlculs permeten ampliar les 
capacitats d'un cub, a l'augmentar la flexibilitat i l'eficàcia de les aplicacions de 
Business Intelligence. 
 
Membres calculats 

Un membre calculat és un membre el valor del qual es calcula en temps d'execució 
mitjançant una expressió MDXe  (Expressions multidimensionals) que s'especifica al 
definir el membre calculat. Els membres calculats estan disponibles per a les aplicacions 
de Business Intelligence de la mateixa manera que els altres membres. Els membres 
calculats no augmenten la grandària del cub perquè en el mateix només 
s'emmagatzemen les definicions; els valors es calculen en la memòria quan són 
necessaris per a respondre a una consulta. Els membres calculats es poden definir per a 
qualsevol dimensió, inclosa la dimensió de mesures. Els membres calculats creats en la 
dimensió de mesures es denominen mesures calculades. Encara que els membres 
calculats normalment es basen en les dades que ja existeixen en un cub, pot crear 
expressions complexes si combina dades amb operadors aritmètics, nombres i funcions. 
També pot usar funcions MDX, LookupCube, per a tenir accés a les dades d'altres cubs 
de la base de dades de Analysis Services. Analysis Services inclou biblioteques 
normalitzades de funcions de Visual Studio i permet usar procediments emmagatzemats 
per a recuperar dades d'altres orígens distints a la base de dades actual de Analysis 
Services.  
 
Important: 
 
L’objecte Cub té encara més funcionalitats que no destacaré, perquè en el meu projecte 
no m’ha fet falta fer-ho servir 
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5.2.3.4  Dimensions  

En Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS), les dimensions constitueixen 
un component fonamental dels cubs. Les dimensions organitzen les dades en funció d'un 
àrea d'interès per als usuaris, per exemple clients, magatzems o empleats. Les 
dimensions en Analysis Services contenen atributs que corresponen a columnes de 
taules de dimensions. Aquests atributs apareixen com jerarquies d'atribut i es poden 
organitzar en jerarquies definides per l'usuari, o bé es poden definir com jerarquies 
d'elements primaris i secundaris basades en columnes en la taula de dimensions 
subjacent. Les jerarquies s'utilitzen per a organitzar les mesures incloses en un cub. En 
els següents temes es proporciona informació general sobre les dimensions, els atributs i 
les jerarquies. 
Les dimensions són independents d'un cub, es poden utilitzar en diversos cubs, es poden 
emprar diverses vegades en un únic cub i poden vincular-se entre instàncies de Analysis 
Services. Una dimensió independent d'un cub es denomina dimensió de base de dades, 
mentre que una instància d'una dimensió de base de dades d'un cub es denomina 
dimensió de cub.  
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5.2.4 Reporting Services en BI Development Studio 
Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services és una solució basada en servidor que 
s'utilitza per a generar informes empresarials que extreuen contingut d'una varietat 
d'orígens de dades relacionals i multidimensionals, que publica informes que es poden 
veure en diversos formats, i que administra la seguretat i les subscripcions de manera 
centralitzada. Els informes creats es poden veure mitjançant una connexió Web o com 
part d'una aplicació de Microsoft Windows o un portal de SharePoint.  
Reporting Services inclou eines i assistents gràfics per a crear i publicar informes i 
models d'informes; eines d'administració del servidor d'informes per a administrar 
Reporting Services; i interfícies de programació d'aplicacions (API) per a programar i 
estendre el model d'objectes de Reporting Services. 
 
SQL Server 2005 Reporting Services és una plataforma d'elaboració d'informes basada 
en servidor que pot utilitzar per a crear i administrar informes tabulars, matricials, de 
gràfics i de format lliure amb dades extretes d'orígens de dades relacionals i 
multidimensionals. Els informes que creu es poden visualitzar i administrar mitjançant 
una connexió basada en Web.  
Reporting Services conté els components principals següents:  
 

• Un conjunt complet d'eines que es poden utilitzar per a crear, administrar i veure 
informes.  

• Un component Servidor d'informes que allotja i processa informes en diversos 
formats. Els formats de sortida inclouen HTML, PDF, TIFF, Excel, CSV, etc.  

• Una API que permet als programadors integrar o estendre processaments de 
dades i informes en aplicacions personalitzades o crear eines personalitzades per 
a generar i administrar informes.  

 
Els informes que es generen poden basar-se en dades relacionals o multidimensionals de 
SQL Server, Analysis Services, Oracle o qualsevol proveïdor de dades de Microsoft 
.NET, com ODBC o OLE DB. Pot crear informes tabulars, matricials o de format lliure. 
També pot crear informes adaptats a una circumstància determinada, que utilitzin 
models i orígens de dades predefinits. 
 
Creació d’un report 
 
Per crear un informe, es disposa de dos passos, el primer és seleccionar les dades que 
vols mostrar, i el segon la forma com vols mostrar la informació. 
Un informe disposa de tres pestanyes: 
 

• Pestanya Data: seleccionem els atributs a mostrar, els paràmetres i les 
formules afegides en MDX.  
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• Pestanya Disseny: Aquí hem d’especificar com mostrar les dades (en 
taules, matrius, gràfiques, textbox...) 

 

 
 

• Pestanya Preview: i és la vista prèvia de l’informe 
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6. LLENGUATGES DE SQL SERVER  
 

En aquest capítol descriurem els llenguatges que s’utilitzen per poder desenvolupar el 
projecte en les eines destacades en el punt anterior. Els llenguatges més importants són 
el Transact-SQL i el MDX (Expressions Multidimensionals). 

 
6.1 Transact-SQL 

Transact-SQL és fonamental per a treballar amb SQL Server. Totes les aplicacions que 
es comuniquen amb SQL Server ho fan enviant instruccions Transact-SQL al servidor, 
independentment de la interfície d'usuari de l'aplicació.  

A continuació es proporciona una llista de les aplicacions que poden generar Transact-
SQL:  

• Aplicacions generals de productivitat en oficines.  
• Aplicacions que utilitzen una interfície gràfica d'usuari (GUI) per a permetre 

a l'usuari seleccionar les taules i columnes les dades de les quals desitja 
veure.  

• Aplicacions que utilitzen instruccions del llenguatge general per a determinar 
les dades que l'usuari desitja veure.  

• Aplicacions de la línia de negocis que emmagatzemen les seves dades en 
bases de dades SQL Server. Aquestes aplicacions poden incloure aplicacions 
d'altres proveïdors o escrites internament.  

• Seqüències de comandos Transact-SQL que s'executen amb eines tals com 
sqlcmd.  

• Aplicacions creades amb sistemes de desenvolupament tals com Microsoft 
Visual C++, Microsoft Visual Basic o Microsoft Visual J++, i que usen API 
de base de dades tals com ADO, OLE DB i ODBC.  

• Pàgines Web que extreuen dades de bases de dades SQL Server. 
• Sistemes de bases de dades distribuïts des dels quals es repliquen dades SQL 

Server en diverses bases de dades o s'executen consultes distribuïdes.  
• Emmagatzematges de dades en els quals les dades s'extreuen dels sistemes 

de processament de transaccions en línia (OLTP) i es resumeixen per a 
l'anàlisi dirigida a la presa de decisions.  
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6.2 Expressions Multidimensionals (MDX) 
 
Expressions multidimensionals (MDX) és el llenguatge de consulta que s'utilitza per a 
treballar amb dades multidimensionals i per a recuperar-los en Microsoft SQL Server 
2005 Analysis Services (SSAS). MDX està basat en l'especificació XML for Analysis 
(XMLA), amb extensions específiques per a SQL Server 2005 Analysis Services. MDX 
utilitza expressions compostes d'identificadors, valors, instruccions, funcions i 
operadors que Analysis Services pot avaluar per a recuperar un objecte (per exemple, un 
conjunt o un membre) o un valor escalar (per exemple, una cadena o un nombre).  
 
Les consultes i expressions MDX de SQL Server 2005 Analysis Services s'utilitzen per 
al següent: 
 

• Retornar dades a una aplicació client des d'una cub de SQL Server 2005 
Analysis Services.  

• Aplicar format als resultats de les consultes. 
• Realitzar tasques de disseny de cubs, com la definició de membres calculats, 

conjunts amb nom, assignacions amb àmbit i indicadors clau de rendiment 
(KPI). 

• Realitzar tasques administratives, inclosa la seguretat de dimensió i de cel·la.  
 
MDX és superficialment similar en molts aspectes a la sintaxi SQL, que se sol utilitzar 
amb bases de dades relacionals. No obstant això, MDX no és una extensió del 
llenguatge SQL i és diferent de SQL en molts aspectes. Per a crear expressions MDX 
utilitzades per a dissenyar o protegir cubs, o per a crear consultes MDX que retornin i 
apliquin format a les dades multidimensionals, ha de comprendre els conceptes bàsics 
de MDX i el modelatge dimensional, els elements de sintaxis MDX, els operadors 
MDX, les instruccions MDX i les funcions MDX. 
 
 

6.2.1 Elements de la sintaxi de MDX 
Identificadors: Un identificador és el nom d'un objecte de Microsoft SQL Server 2005 
Analysis Services (SSAS). Cada objecte de Analysis Services pot i ha de tenir un 
identificador. Això inclou cubs, dimensions, jerarquies, nivells, membres, etc. 
L'identificador d'un objecte s'utilitza per a fer referència a l'objecte en instruccions 
d'expressions multidimensionals (MDX). 
 
Tipus de dades: Defineixen els tipus de dades que contenen les cel·les, les propietats de 
membre i les propietats de cel·la. MDX només admet el tipus de dades OLE VARIANT.  
 
Expressions: Una expressió és una combinació d'identificadors, valors i operadors que 
Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) pot avaluar per a obtenir un 
resultat. Les dades es poden usar en diversos llocs distints quan es canvien o es té accés 
a ells. Per exemple, les expressions es poden usar com part de les dades que es van a 
recuperar (mitjançant una consulta) o com una condició de recerca de les dades que 
compleixin un conjunt de criteris. 
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Els operadors: Els operadors són elements de sintaxis que funcionen amb una o més 
expressions MDX simples per a crear expressions MDX més complexes. Inclou. 
assignació, sumes, restes, comparació entre altres. 
 
Funcions: Les funcions són elements de sintaxis que prenen zero, un o més valors 
d'entrada i retornen un valor escalar o un objecte. Alguns exemples són la funció Sum 
per agregar diversos valors, la funció Members per retornar un conjunt de membres 
d'una dimensió o un nivell, etc. Es disposa de moltes funcions, i la part més important 
del llenguatge MDX. 
 
Els comentaris:  Els comentaris són fragments de text inserits en instruccions o 
seqüències de comandos MDX per a explicar l'objectiu de la instrucció. Analysis 
Services no executa els comentaris. 
 
Les paraules clau reservades: Les paraules clau reservades són paraules que s'han 
reservat per al seu ús amb MDX i que no haurien d'utilitzar-se per a noms d'objecte que 
s'emprin en instruccions MDX. 
 
En el projecte sobretot es fa servir per crear càlculs tant als cubs com als informes. 
 
En el següent gràfic es mostra un exemple amb el llenguatge MDX: 
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7. IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA 
La implementació del sistema que s’ha desenvolupat en aquest projecte s’ha 
descomposat en varis apartats. En un primer apartat veurem la implementació de la 
integració de les dades, on detallarem l’origen de les dades, i els diferents paquets 
d’integració de dades que hem desenvolupat, i per cada paquet explicarem en detall tots 
els processos que els compon. En el segon apartat descriurem en detall tots els 
components de la anàlisis de dades, començant amb els orígens de dades, el model de 
dades, descriurem el disseny de totes les taules del model relacional. També explicarem 
les dimensions que hem desenvolupat, i els cubs que hem desenvolupat. 
El tercer i últim apartat descriurem tots els informes realitzats pel projecte.  
 
   

7.1 Implementació d’Integració de dades 
 
La implementació de la integració de dades es descomposa per varis passos. En primer 
lloc descriurem els orígens de dades, es a dir d’on traiem les dades i a on les gravem. En 
el segon apartat es descriuen els diferents paquets de integració de dades, per cada 
paquet detallarem tots els processos que el compon. 

 

7.1.1 Origen de dades 
En aquest punt introduïm les dues connexions a orígens de dades que ens ha fet falta 
 
En primer lloc hem creat la connexió a la màquina Oracle, així tenim accés a la base de 
dades d’origen i podem consultar totes les taules que necessitem. 
 

En la següent figura es mostra les propietats del origen de dades Oracle:  
 

 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

58 

El segon origen de dades conté la connexió amb la base de dades destí, i és on posarem 
totes les dades necessàries. 
 

En la següent figura es mostra les propietats del origen de dades destí (OLDEB):  
 

 
 

 

7.1.2 Paquets SSIS 
 

Un paquet representa una col·lecció organitzada de connexions, elements de flux de 
control, elements de flux de dades i altres objectes. El paquet és la unitat de treball en 
Integration Services que proporciona i admet la funcionalitat d'extracció, transformació 
i càrrega (ETL).  
Hem creat dos paquets de Integration Services, el paquet Despeses i un altre de 
Ingressos. 
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7.1.2.1  Paquet Despeses 

Amb aquest paquet extraiem i actualitzem totes les dades referents a les despeses del 
client, les transformem a formats compatibles amb la base de dades destí, normalitzem 
les dades i per últim les carreguem en la base de dades. 
 

En el següent diagrama es mostra tots els processos d’extracció, transformació i 
càrrega del paquet Despeses: 
 

 

 
A continuació explicarem que fa cadascun d’aquests processos 
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Processos Despeses 
 

En aquest punt explicarem tots els processos que realitza aquest paquet. 
 
Borra Moviments 

Aquest procés s’encarrega de esborrar les dades del període que es vol actualitzar o 
carregar. Aquest procés fa servir el control de Executar una Query SQL. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query SQL del procés: 
 

 
 

Econòmic 

Amb aquest procés obtenim el codi i la descripció de les partides econòmiques de 
despeses a partir de la Taula CALBD_ECONOMIC. A partir del codi, nosaltres amb la 
Query SQL creem una columna més que serà el pare del codi. Un cop tenim les dades 
seleccionades, les hem de posar en una taula SICAL_D_ECONOMICA de la base de 
dades destí.  
El procés fa servir dos controls, un s’ocupa d’obtenir les dades de la base de dades 
origen, i l’altre se’n ocupa de posar les dades en la base de dades destí. 
 

En el següent diagrama es mostren els dos controls que formen el procés:  

 

 
 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

61 

En el següent diagrama es mostren el control que obté les dades d’origen:  
 

 
 

Aquest control ens permet obtenir les dades mitjançant el nom de la taula, o per una 
Query SQL. També ens permet definir quines columnes volem que siguin de sortida.  
 
Funcional 

Amb aquest procés obtenim el codi i la descripció de les partides funcionals de despeses 
a partir de la Taula CALBD_ECONOMIC. A partir del codi, nosaltres amb la Query 
SQL creem una columna més que serà el pare del codi. Un cop tenim les dades 
seleccionades, les hem de posar en una taula SICAL_D_FUNCIONAL de la base de 
dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
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Orgànica 

Amb aquest procés obtenim el codi i la descripció de les partides de caràcter orgànic de 
despeses a partir de la Taula CALBD_ECONOMIC. A partir del codi, nosaltres amb la 
Query SQL creem una columna més que serà el pare del codi. Un cop tenim les dades 
seleccionades, les hem de posar en una taula SICAL_D_ORGANIC de la base de dades 
destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
 

 
 

Partides Desp 

Amb aquest procés obtenim l’exercici, el codi de partida, la descripció de la partida, el 
tipus de pressupost de la partida, i a partir del codi de partida fem la classificació per la 
econòmica, funcional i orgànica. Aquestes dades les obtenim a partir de la Taula 
CALBD_FMPDES. Un cop tenim les dades seleccionades, les hem de posar en una 
taula SICAL_D_PARTIDA de la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
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Econòmic que falta 

Aquest procés s’ocupa d’obtenir les partides de caràcter econòmic de la taula 
SICAL_D_PARTIDA, que no hàgim trobat en el procés anterior. Aquests nous registres 
van a parar a la taula SICAL_D_ECONOMICA. 

 
En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 

d’origen:  
 

 

 
Funcional que falta 

Aquest procés s’ocupa d’obtenir les partides de caràcter funcional de la taula 
SICAL_D_PARTIDA, que no hàgim trobat en el procés anterior. 
Aquests nous registres van a parar a la taula SICAL_D_FUNCIONAL. 
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
 
 

Orgànic que falta 

Aquest procés s’ocupa d’obtenir les partides de caràcter orgànic de la taula 
SICAL_D_PARTIDA, que no hàgim trobat en el procés anterior. 
Aquests nous registres van a parar a la taula SICAL_D_ORGANICA. 

 
En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 

d’origen:  
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Assigna relacions econòmics que falten 

En el procés anterior “Economic que falta”, només hem agafat els atributs codi i 
descripció, però en la taula destí tenim un camp més, el camp pare que es queda sense 
valor. Llavors aquest procés fent servir el control de Query SQL, tracte d’omplir la 
columna Pare a partir del codi. 

 
En el següent diagrama es mostra la Query SQL del procés: 

 

 
 

Els processos per la classificació funcional i orgànica es realitzen de forma similar 
 

Tipus de Operacions 

Amb aquest procés obtenim el nom de la fase, el codi de l’operació i la descripció, i 
també un altre codi auxiliar. Aquestes dades les obtenim de la taula d’origen 
CALBD_OPERACIONS. Un cop tenim les dades seleccionades, les hem de posar a la 
taula SICAL_OPERACIONS de la base de dades destí.  
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En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
 

 

Tercers 

Aquest procés conté varis controls i tres subprocessos. En primer lloc, tenim el control 
Query SQL que s’ocupa de esborrar la taula temporal, el següent subprocés s’ocupa 
d’agafar les dades d’origen de la taula CALBD_PROVEIDORS i posar-les en la taula 
SICAL_TERCERS que és la taula destí. 
Però al posar les dades mirem de posar només els nous proveïdors i els que ja hi son 
actualitzem els noms dels proveïdors amb l’últim procés. 
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
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Bancs 

Aquest procés conté varis controls i tres subprocessos. En primer lloc, tenim el control 
Query SQL que s’ocupa de esborrar la taula temporal, el següent subprocés s’ocupa de 
agafar les dades d’origen de la taula CALBD_BANCS i posar-les en la taula 
SICAL_BANCS que és la taula destí. 
Però al posar les dades mirem de posar només els nous bancs i els que ja hi son 
actualitzem els noms dels proveïdors amb l’últim procés. 
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
 

 

Crea “Operacions” Devolució Ingressos 

Amb aquest procés creem dos registres a mà que falten en les dades d’origen, aquests 
registres els afegim a la taula SICAL_OPERACIONS 
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query que crea els dos registres:  
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Moviments Despeses 

Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
moviments de despeses. Aquestes dades les obtenim de tres taules d’origen i són 
CALBD_M_OPERA, CALBD_OPE_DES_APLI i CALBD_CONFIG. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, les hem de posar en la taula 
SICAL_D_MOVIMENTS  de la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
 
 

Reintegres de pagament 

Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
pagaments de despeses. Aquestes dades les obtenim de quatre taules d’origen i són 
CALBD_M_INGRESOS, CALBD_D_INGRESOS_APLI, CALBD_FMPDES i 
CALBD_CONFIG. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, les hem de posar en la taula 
SICAL_D_MOVIMENTS  de la base de dades destí.  
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En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 
 

Despeses Previsions Inicials 

Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
pagaments de despeses. Aquestes dades les obtenim de dues taules d’origen i són 
CALBD_FMPDES i CALBD_CONFIG. Amb el codi de partida creem les tres 
columnes, classificació econòmica, funcional i orgànica. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, les hem de posar en la taula 
SICAL_D_PREVISIOINICIAL  de la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
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Despeses Ordenades i Pagaments 

Aquest procés serveix per obtenir les dades de despeses referent  als Ordres i 
pagaments. 
Aquestes dades les obtenim de les següents taules: CALBD_OPE_TESOR, 
CALBD_OPE_DES_APLI, CALBD_CONFIG i CALBD_OPE_TESOR_D. 
Aquestes dades depenen d’unes condicions, van a parar la taula SICAL_D_PAG o 
SICAL_D_ORD. 
Aquest procés té varis components, amb el primer component obtenim les dades a partir 
d’una Query SQL, una vegada tenim les dades el segon control fa una condició que si la 
data de moviment és nul·la fem que les dades vagin a la taula d’origen de 
SICAL_D_ORD, mentre que si la data de moviment no es nul·la fem que vagi tant a la 
taula d’ordres SICAL_D_ORD com la taula de pagaments SICAL_D_PAG. 
 

En el següent diagrama es mostra tots els controls que fa servir el procés:  
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7.1.2.2  Paquet Ingressos  
Amb aquest paquet totes les dades referents als ingressos del client, les transformem a 
formats compatibles amb la base de dades destí, també normalitzem les dades i per 
últim carregar en la base de dades. 
 

En el següent diagrama es mostra tots els processos d’extracció, transformació i 
càrrega del paquet Ingressos: 
 
 

  
 
Processos Ingressos 
 
En aquest punt explicarem tots els processos que realitza aquest paquet. 
 
Borra Moviments 

Aquest procés s’encarrega de esborrar les dades del període que es vol actualitzar o 
carregar. Aquest procés fa servir el control de Executar una Query SQL. 
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En el següent diagrama es mostra la Query SQL del procés: 
 

 
 
 

Econòmic 

Amb aquest procés obtenim el codi i la descripció de les partides econòmiques de 
ingressos a partir de la Taula CALBD_ECONOMIC. A partir del codi, nosaltres amb la 
Query SQL creem una columna més que serà el pare del codi. Un cop tenim les dades 
seleccionades, els hem de posar amb taula SICAL_I_ECONOMICA de la base de dades 
destí.  
El procés fa servir dos controls, un s’ocupa d’obtenir les dades de la base de dades 
origen, i l’altre se’n ocupa de posar les dades en la base de dades destí. 
 

En el següent diagrama es mostren els dos controls que formen el procés:  
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  En el següent diagrama es mostren el control que obté les dades d’origen:  
 

 
 

 

Partides Ingr: 

Amb aquest procés obtenim l’exercici, el codi de partida, la descripció de la partida, el 
tipus de pressupost de la partida, i a partir del codi de partida fem la classificació per la 
econòmica, funcional i orgànica. Aquestes dades les obtenim a partir de la Taula 
CALBD_FMPING. Un cop tenim les dades seleccionades, els hem de posar amb taula 
SICAL_I_PARTIDA de la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
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Econòmic que falta 

Aquest procés s’ocupa d’obtenir les partides de caràcter econòmic de la taula 
SICAL_I_PARTIDA, que no hàgim trobat en el procés anterior. 
Aquests nous registres van a parar a la taula SICAL_I_ECONOMICA. 

 
En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 

d’origen:  
 

 
 

Assigna relacions econòmics que falten 

En el procés anterior “Econòmic que falta”, nomes hem agafat els atributs codi i 
descripció, però en la taula destí tenim un camp més, el camp pare que es queda sense 
valor. Llavors aquest procés fent servir el control de Query SQL, tracte de omplir la 
columna Pare a partir del codi. 

 
En el següent diagrama es mostra la Query SQL del procés: 
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Ingressos Previsions Inicials 

Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
pagaments de ingressos. Aquestes dades les obtenim de dues taules d’origen i són 
CALBD_FMPDES i CALBD_CONFIG. Amb el codi de partida creem les tres 
columnes, classificació econòmica, funcional i orgànica. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, els hem de posar en la taula 
SICAL_I_PREVISIOINICIAL  de la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
 

 

Crea “Operacions” Devolució Ingressos 

Amb aquest procés creem uns registres a mà que falten en les dades d’origen, aquests 
registres els afegim a la taula SICAL_OPERACIONS 
 

En el següent diagrama es mostra els registres creats:  
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Devolucions Ingrés O + P 

En el següent diagrama es mostra tots els controls que fa servir el procés:  
 

 
Moviments Ingressos 

Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
moviments de ingressos. Aquestes dades les obtenim de tres taules d’origen i són 
CALBD_OPE_ING_APLI i CALBD_CONFIG. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, els hem de posar en la taula SICAL_I_MOV de 
la base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  

 

 
Ingressos Tresoreria 
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Amb aquest procés obtenim totes les dades necessàries per tal de tenir tots els 
moviments de ingressos. Aquestes dades les obtenim de tres taules d’origen i són 
CALBD_M_INGRESOS,CALDB_D_INGREOSO i CALBD_CONFIG. 
En la Query hem de filtrar per tal d’agafar els registres que ens interessa segons els 
requeriments del client. 
Un cop tenim les dades seleccionades, els hem de posar en la taula SICAL_I_ING de la 
base de dades destí.  
 

En el següent diagrama es mostra la SQL Query del control que obté les dades 
d’origen:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Implementació Anàlisis de dades 
 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

77 

La implementació de la anàlisis de dades es compon per varis passos. En primer lloc 
descriurem els orígens de dades, es a dir d’on traiem les dades per tal de fer el model 
relacional. En el segon apartat es descriu el model relacional que hem creat, tot seguit 
descriurem el disseny de totes les taules del model relacional. El següent apartat ja entra 
en la implementació de les dimensions i cubs que calen per satisfer els requeriments del 
client. 
 

7.2.1 Origen de dades 
En primer lloc hem de definir un origen de dades de Microsoft SQL Server 2005 
Analysis Services (SSAS), que representa una connexió a un origen de dades i que 
conté la cadena de connexió que defineix la manera que Analysis Services connecta 
amb un magatzem de dades físic definit en la integració de dades. 
 

En la següent figura es mostra les propietats de la connexió a l’origen de dades 
Microsoft SQL Server 2005:  

 

 
 

En el següent punt descriurem el model de dades relacional amb totes les relacions 
definides i diferenciant les taules (taules de fets i taules de dimensions). 
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7.2.2 Model de dades relacional 
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En aquest punt detallarem totes les taules del model. Hi ha dos tipus de taules, les taules 
de fet, i les taules de dimensions, aquestes ultimes també es divideixen en dos tipus, 
taules de dimensions físiques i taules de dimensions lògiques. En aquest apartat 
diferenciarem entre els tipus de taules. 
  

7.2.3 Taules de Dimensions 
Les dimensions organitzen les dades en funció d'un àrea d'interès per als usuaris, per 
exemple temps, tipus de pressupost o escenari.  
Aquestes taules poden estar guardades amb una base de dades, i altres es creen en la 
mateixa vista del model de dades. 
 

7.2.3.1  Taules de dimensions Físic:  

Són taules obtingudes directament de la base dades, aquestes s’omplen a partir de la 
integració de dades. 
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. L’atribut 
AnyMes concatena l’any i el mes del format “aaaa.mm”, i l’atribut Mes_nn mostra el 
mes en dos dígits.  

 

BI_DATES:  
 

Aquesta taula conté tota la informació referent al temps, disposa dels atributs 
basics de dates com, data, mes i any. I també disposa d’una sèrie d’atributs auxiliars 
com, els noms dels mesos en català o si el dia es laborable entre altres. 

 
En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula BI_DATES: 
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SICAL_BANCS: 
 

Aquesta taula conté la el codi i descripció  sobre els diferents bancs amb qui 
l’ajuntament té relació. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula BI_BANCS: 
 

 
 
 
SICAL_ESCENARI: 
 
 Aquesta taula conté la el codi, descripció i ordre dels diferents escenaris. 
 

Aquesta taula conté només tres registres, els tres diferents escenaris: 
 

 
 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_ESCENARI: 

 

 

 
SICAL_TERCERS: 
 

Aquesta taula conté la el DNI i nom dels diferents proveïdors del ajuntament. 
 
En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_TERCERS: 
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SICAL_OPERACIONS: 
 

Aquesta taula conté totes les operacions definides per l’usuari. Aquesta taula ens 
servirà per afegir les operacions que ens calgui i poder relacionar-ho amb les taules 
de fets. Aquesta taula conté totes les operacions fetes per l’ajuntament. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_OPERACIONS: 

 

 

 
SICAL_D_PARTIDA: 
 

Aquesta taula tota la informació referent a les partides de despeses per exercici, 
tipus de pressupost, descripció de la partida i la seva classificació, tant orgànica, 
funcional com econòmica. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_D_PARTIDA: 
 

 
 

 

SICAL_I_PARTIDA: 
 

Aquesta taula tota la informació referent a les partides de ingressos per exercici, 
tipus de pressupost, descripció de la partida i la seva classificació, tant orgànica com 
econòmica. 
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En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_I_PARTIDA: 
 

 

 

7.2.3.2  Taules de dimensions Lògic 

Aquesta taules són creades en el mateix entorn de vista d’origen de dades, i són  creades 
a partir d’una Query SQL fent servir unes taules auxiliars de les taules físiques. 

 

SICAL_D_EXERCICI_COMPTABLE: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de la taula BI_DATES, i conté un únic atribut 
que és l’exercici comptable. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_D_EXERCICI_COMPTABLE: 
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SICAL_EXERCICI_PARTIDES: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de la taula SICAL_D_PARTIDA i la taula 
SICAL_I_PARTIDA, i obtenim tots els exercicis diferents de les taules on tenim les 
partides tant de ingressos com de despeses. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_EXERCICI_PARTIDES: 
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SICAL_TIPO_PRESS: 
 

Aquesta taula només conté dos registres, cada registre és un tipus de pressupost. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_TIPO_PRESS: 
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SICAL_D_ECONOMIC_PARTIDES: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de dues taules auxiliars, la taula 
SICAL_D_PARTIDA, aquesta taula conté tota la informació referent a les partides 
de despeses. L’altre taula auxiliar és la SICAL_D_ECONOMICA, aquesta taula 
tenim totes les partides de caràcter econòmic amb la descripció i el seu pare. 
Aquesta ultima taula només la fem servir per fer aquesta Join, i per això no la 
afegim al model de dades. 
Llavors fem una Join entre les dues taules per tal d’obtenir una taula que tingui el 
codi  de partida, el codi de pare i la descripció per la classificació econòmica. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_D_ECONOMIC_PARTIDES: 
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SICAL_D_FUNCIONAL_PARTIDES: 
 
 Aquesta taula la obtenim a partir de dues taules auxiliars, la taula 
SICAL_D_PARTIDA, aquesta taula conté tota la informació referent a les partides 
de despeses. L’altre taula auxiliar és la SICAL_D_FUNCIONAL, aquesta taula 
tenim totes les partides de caràcter funcional amb la descripció i el seu pare. 
Aquesta ultima taula només la fem servir per fer aquesta Join, i per això no la 
afegim al model de dades. 
Llavors fem una Join entre les dues taules per tal d’obtenir una taula que tingui el 
codi de partida, el codi de pare i la descripció per la classificació funcional. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_D_FUNCIONAL_PARTIDES: 
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SICAL_D_ORGANICA_PARTIDES: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de dues taules auxiliars, la taula 
SICAL_D_PARTIDA, aquesta taula conté tota la informació referent a les partides 
de despeses. L’altre taula auxiliar és la SICAL_D_ORGANICA, aquesta taula tenim 
totes les partides de caràcter orgànic amb la descripció i el seu pare. Aquesta ultima 
taula només la fem servir per fer aquesta Join, i per això no la afegim al model de 
dades. 
Llavors fem una Join entre les dues taules per tal d’obtenir una taula que tingui el 
codi de partida, el codi de pare i la descripció per la classificació orgànica. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_D_ORGANICA_PARTIDES: 
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SICAL_I_ECONOMIC_PARTIDES: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de dues taules auxiliars, la taula 
SICAL_I_PARTIDA, aquesta taula conté tota la informació referent a les partides 
de ingressos. L’altre taula auxiliar és la SICAL_I_ECONOMICA, aquesta taula 
tenim totes les partides de caràcter econòmic amb la descripció i el seu pare. 
Aquesta ultima taula només la fem servir per fer aquesta Join, i per això no la 
afegim al model de dades. 
Llavors fem una Join entre les dues taules per tal d’obtenir una taula que tingui el 
codi de partida, el codi de pare i la descripció per la classificació econòmica. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_I_ECONOMIC_PARTIDES: 
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SICAL_I_ORGANIC: 
 

Aquesta taula la obtenim a partir de dues taules auxiliars, la taula 
SICAL_I_PARTIDA, aquesta taula conté tota la informació referent a les partides 
de despeses. L’altre taula auxiliar és la SICAL_I_ORGANICA, aquesta taula tenim 
totes les partides de caràcter orgànic amb la descripció i el seu pare. Aquesta ultima 
taula només la fem servir per fer aquesta Join, i per això no la afegim al model de 
dades. 
Llavors fem una Join entre les dues taules per tal d’obtenir una taula que tingui el 
codi de partida, el codi de pare i la descripció per la classificació orgànica. 
 

En el següent diagrama es mostra la Query per obtenir la taula 
SICAL_I_ORGANIC: 
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7.2.4 Taules de fets 
Una taula de fets captura les dades que amiden les operacions de l'equip. 
Les taules de fets contenen dades numèriques (fets) que es poden resumir per a 
proporcionar informació sobre l'historial de les operacions de l'organització. 
Les taules de fets no han de contenir informació descriptiva ni dades que no procedeixin 
dels camps de mesurament numèrics i els camps d'índex que relacionen els fets amb les 
corresponents entrades en les taules de dimensions.  
 

7.2.4.1  Despeses 

En aquest punt detallem les taules de fet de la part de despeses. 
 

SICAL_D_MOV: 
 

Aquesta taula conté tots els moviments de despeses pels diferents eixos amb que 
es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim el codi de l’operació, l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data 
del moviment, el codi de la partida, el import i el codi del proveïdor.  
Amb aquesta taula obtenim totes les operacions corrents de despeses amb el seu 
import.  
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari.  
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon.  
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_D_MOV: 
 

 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_D_MOV 
desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 
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SICAL_D_ORD: 
 

Aquesta taula conté tots els ordres de pagaments de despeses pels diferents eixos 
amb que es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data del moviment, el codi 
de la partida, el import i el codi de l’operació. 
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari. 
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 

 
En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_D_ORD: 

  

 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_D_ORD 
desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 

 

 
 
SICAL_D_PAG: 
 

Aquesta taula conté tots els de pagaments de despeses pels diferents eixos amb 
que es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data del moviment, el codi 
de la partida, el import i el codi de l’operació i també el codi del banc amb el que 
realitzem el pagament. 
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari. 
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 
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En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_D_PAG: 
  

 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_D_PAG 
desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 

 

 
 

SICAL_D_PREVESIOINICIAL: 
 

Aquesta taula conté els el pressupost inicial de despeses pels diferents eixos amb 
que es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data del moviment, el codi 
de la partida, els codis de diferents classificacions de les partides (Orgànica, 
funcional i econòmica), el import (pressupost inicial) i el codi de l’operació.  
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari. 
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 
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En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_D_ 
PREVESIOINICIAL: 
  

 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_D_ 
PREVESIOINICIAL desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 

 

 
 

7.2.4.2  Ingressos 

En aquest punt detallem les taules de fet de la part de ingressos. 
 

SICAL_I_MOV: 
 

Aquesta taula conté tots els moviments de ingressos pels diferents eixos amb que 
es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim el codi de l’operació, l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data 
del moviment, el codi de la partida, el import i el codi del proveïdor.  
Amb aquesta taula obtenim totes les operacions corrents de ingressos amb el seu 
import.  
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari.  
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 
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En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_I_MOV: 

 

 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_I_MOV 
desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 
 

 
 

SICAL_I_ING: 
 

Aquesta taula conté tots els ingressos bruts pels diferents eixos amb que es 
relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim l’exercici comptable, l’exercici de les partides, la data del moviment, el codi 
de la partida, i el import, el codi de l’operació, el codi del banc que fa el ingrés. 
Amb aquesta taula obtenim totes les operacions corrents de ingressos amb el seu 
import.  
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari.  
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 

  
En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_I_MOV: 
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En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_I_MOV 
desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 

 

 

 
SICAL_I_PREVESIOINICIAL: 
 

Aquesta taula conté els el pressupost inicial de ingressos pels diferents eixos 
amb que es relaciona. 
Disposa de tots els camps necessaris per tal de poder relacionar amb les dimensions. 
Tenim l’exercici comptable, l’exercici de les partides, el codi de la partida, els codis 
de diferents classificacions de les partides (Orgànica, funcional i econòmica), el 
import (pressupost inicial) i el codi de l’operació.  
En aquesta taula, en la vista d’origen de dades hi afegim un parell d’atributs. 
L’atribut C_T es defineix  el tipus de pressupost si es corrent o tancat, i l’atribut 
escenari es defineix el tipus d’escenari. 
Cada atribut equival a un eix, i cada atribut és relacionat a la taula dimensió que li 
correspon. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la taula SICAL_I_ 
PREVESIOINICIAL: 
  

 

 
En el següent diagrama es mostra el disseny final de la taula SICAL_D_ 

PREVESIOINICIAL desprès d’afegir-hi atributs en la vista d’origen de dades: 
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7.2.5 Creació de dimensions 
 
Una vegada creat el model de dades amb les seves claus principals i foranes i 
especificant les taules de fets i les taules de dimensions, i sobretot les relacions ben 
definides, ja tenim totes les eines per tal de crear les dimensions i els cubs necessaris. 
Cal tenir en compte que hem de crear els eixos, pels quals volem veure la informació. 
En primer lloc crearem les dimensions. 
 
Dimensió Temps 

Aquesta dimensió conté les dades referents al temps. Disposa de diferents atributs 
descriptius i també disposa d’una jerarquia any mes. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Temps: 
 

 
 

 
En el següent diagrama es mostra la jerarquia any mes: 
 

 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

97 

Dimensió Escenari 

Aquesta dimensió conté els tres diferents escenaris, pels quals volem veure les dades.  
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Escenari: 
 

 
 

 
Dimensió Tercers 

Aquesta dimensió conté la informació sobre els proveïdors, el nom i el nif. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Tercers:  
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Dimensió Tipus Operacions 

Aquesta dimensió conté totes les operacions fetes per l’ajuntament. 
I disposa d’atributs descriptius com d’una jerarquia de fase i codi d’operació. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Tipus Operacions:  
 

 
 

 
Dimensió Exercici Comptable 

Aquesta dimensió conté tots els exercicis comptables de l’ajuntament. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Exercici Comptable:  
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Dimensió Exercici Partides 

Aquesta dimensió conté tots els exercicis de partides. 
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Exercici Partides:  
 

 
 
Dimensió Tipus Pressupost 

Aquesta dimensió conté els dos tipus de pressupost (corrent i tancat), pels quals volem 
veure les dades.  
 

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Tipus Pressupost: 
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Dimensió Despeses Econòmic 

Aquesta dimensió conté les partides per la classificació econòmica de despeses. Amb 
aquesta dimensió podem mostrar les partides per la classificació econòmica de despeses 
de forma jeràrquica. 
En la taula sical_d_economica_partides tenim l’atribut codi i el seu pare, amb aquests 
dos atributs creem la jerarquia pare fill. 
  

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Despeses Econòmic: 
 

 
 

En el següent diagrama es mostra la jerarquia Econòmica: 
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Dimensió Despeses Funcional 

Aquesta dimensió conté les partides per la classificació Funcional de despeses. Amb 
aquesta dimensió podem mostrar les partides per la classificació funcional de despeses 
de forma jeràrquica. 
En la taula sical_d_funcional_partides tenim l’atribut codi i el seu pare, amb aquests dos 
atributs creem la jerarquia pare fill. 
  

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Despeses Funcional: 
 

 
 

En el següent diagrama es mostra la jerarquia Funcional: 
 

 

 
 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

102 

Dimensió Despeses Orgànica: 

Aquesta dimensió conté les partides per la classificació orgànica de despeses. Amb 
aquesta dimensió podem mostrar les partides per la classificació orgànica de despeses 
de forma jeràrquica. 
En la taula sical_d_organica_partides tenim l’atribut codi i el seu pare, amb aquests dos 
atributs creem la jerarquia pare fill. 
  

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Despeses Orgànica: 
 

 
 

En el següent diagrama es mostra la jerarquia Orgànica: 
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Dimensió Ingressos Econòmic 

Aquesta dimensió conté les partides per la classificació econòmica de ingressos. Amb 
aquesta dimensió podem mostrar les partides per la classificació econòmica de ingressos 
de forma jeràrquica. 
En la taula sical_d_economica_partides tenim l’atribut codi i el seu pare, amb aquests 
dos atributs creem la jerarquia pare fill. 
  

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Ingressos Econòmic: 
 

 
 

En el següent diagrama es mostra la jerarquia Econòmica: 
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Dimensió Ingressos Orgànic 

Aquesta dimensió conté les partides per la classificació orgànica de ingressos. Amb 
aquesta dimensió podem mostrar les partides per la classificació orgànica de ingressos 
de forma jeràrquica. 
En la taula sical_i_organic tenim l’atribut codi i el seu pare, amb aquests dos atributs 
creem la jerarquia pare fill. 
  

En el següent diagrama es mostra el disseny de la dimensió Ingressos Orgànic: 
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7.2.6 Creació de cubs 
Un vegada tenim el model de dades relacional fet, i les dimensions creades, ja tenim tot per crear 
els cubs que ens faci falta. En el nostre cas en crearem dos cubs, un de despeses i un altre de 
ingressos. 
 

7.2.6.1  Cub Despeses 

El cub de despeses conté tota la informació sobre les despeses de l’ajuntament, aquesta informació 
es pot veure per diferents eixos (dimensions). En aquest cub hem hagut de crear una sèrie de 
formules per tal de poder satisfer les demandes del client. 
En aquest punt citarem les taules de fets que fa servir el cub, les dimensions i els càlculs 
necessaris. 
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Taules de fets 

En aquest cub utilitzem les següents taules de fets: 
 

• SICAL_D_PRSVISIOINICIAL:  Aquesta taula conté els el pressupost inicial de 
despeses. 

• SICAL_D_MOV:  Aquesta taula conté tots els de pagaments de despeses. 
• SICAL_D_ORD:  Aquesta taula conté tots els ordres de pagaments de despeses 
• SICAL_D_PAG:  Aquesta taula conté tots els de pagaments de despeses. 

 
Dimensions 

 En aquest cub utilitzem les següents dimensions: 
 

• BI_DATES: Mostra les dades en funció del temps (any, mes, dia, etc) 
• SICAL_EXERCICI_COMPTABLE: Mostra les dades en funció de l’exercici 

comptable, aquest exercici depèn de les dades obtingudes de l’origen. 
• SICAL_EXERCICI_PARTIDES: Mostra les dades en funció de l’exercici de 

partides, aquest exercici depèn de les dades obtingudes de la taula d’origen referent 
a les partides. 

• SICAL_TIPO_PRESSUPOST: Mostra les dades en funció del pressupost si és 
corrent o tancat. 

• SICAL_ESCENARI: Mostra les dades segons l’escenari dels imports. 
• SICAL_OPERACIONS: Mostra les dades segons les operacions  
• SICAL_D_ECONOMIC_PARTIDES: Mostra les dades segons les partides de 

caràcter econòmic. 
• SICAL_D_FUNCIONAL_PARTIDES: Mostra les dades segons les partides de 

caràcter funcional. 
• SICAL_D_ORGANICA_PARTIDES: Mostra les dades segons les partides de 

caràcter orgànic. 
 

Grups de mesura 

En un cub, les taules de fets subjacents agrupen les mesures en grups de mesura. Els grups de 
mesura s'utilitzen per a associar dimensions a mesures. Els grups de mesura també s'utilitzen per a 
les mesures que tenen recompte distintiu com comportament d'agregació. 
 

 
 

Tal com es veu en el gràfic, per cada taula de fet te un grup de mesures, que en aquest cas és una 
mesura per grup. 
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Membres calculats 

Un membre calculat és un membre el valor del qual es calcula en temps d'execució 
mitjançant una expressió MDX  (Expressions multidimensionals) que s'especifica al 
definir el membre calculat. Els membres calculats estan disponibles per a les aplicacions 
de Business Intelligence de la mateixa manera que els grups de mesura. Els membres 
calculats no augmenten la grandària del cub perquè en el mateix només 
s'emmagatzemen les definicions; els valors es calculen en la memòria quan són 
necessaris per a respondre a una consulta. Els membres calculats es poden definir per a 
qualsevol dimensió, inclosa la dimensió de mesures.  
 
Els membres calculats en el cub alguns són directament requeriments demanats, altres 
són càlculs per solucions per casos especials. 
Hi ha càlculs que desglossen el valor per codis, altres fan operacions sobre les mesures 
de les taules de fets i altres directament agafem valors per uns paràmetres específics. 
 

En el gràfic veiem un llistat de les membres calculats creats: 
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Explorador del cub 

Un cop s’han definit les taules de fet, dimensions i càlculs, ara ja podem explorar totes 
les dades per tots els eixos definits i per tots els càlculs disponibles. 
L’eina disposa de la pestanya Explorador, que amb aquesta funcionalitat es explorar les 
dades amb els filtres que es vulguin, és aquí on es fa la comprovació de les dades. 
 

En el gràfic veiem una exploració de dades per diferents eixos i diferents càlculs: 
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7.2.6.2  Cub Ingressos 

El cub de ingressos conté tota la informació sobre els ingressos de l’ajuntament, aquesta 
informació es pot veure per diferents eixos (dimensions). En aquest cub hem hagut de crear una 
sèrie de formules per tal de poder satisfer les demandes del client. 
En aquest punt citarem les taules de fets que fa servir el cub, les dimensions i els càlculs 
necessaris. 
 

 
 

Taules de fets 

En aquest cub utilitzem les següents taules de fets: 
 

• SICAL_I_PRSVISIOINICIAL:  Aquesta taula conté els el pressupost inicial de 
ingressos. 

• SICAL_I_MOV:  Aquesta taula conté tots els moviments de ingressos. 
• SICAL_I_ING:  Aquesta taula conté tots els ingressos. 

 



PFC                Sistema de Anàlisi Financer/Tresoreria amb eines BI 

 

110 

Dimensions 

 En aquest cub utilitzem les següents dimensions: 
 

• BI_DATES: Mostra les dades en funció del temps (any, mes, dia, etc) 
• SICAL_EXERCICI_COMPTABLE: Mostra les dades en funció de l’exercici 

comptable, aquest exercici depèn de les dades obtingudes de l’origen. 
• SICAL_EXERCICI_PARTIDES: Mostra les dades en funció de l’exercici de 

partides, aquest exercici depèn de les dades obtingudes de la taula d’origen referent 
a les partides. 

• SICAL_TIPO_PRESSUPOST: Mostra les dades en funció del pressupost si és 
corrent o tancat. 

• SICAL_ESCENARI: Mostra les dades segons l’escenari dels imports. 
• SICAL_OPERACIONS: Mostra les dades segons les operacions  
• SICAL_I_ECONOMIC: Mostra les dades segons les partides de caràcter econòmic 

de ingressos. 
• SICAL_I_FUNCIONAL: Mostra les dades segons les partides de caràcter funcional 

de ingressos. 
 
 
Grups de mesura 

En un cub, les taules de fets subjacents agrupen les mesures en grups de mesura. Els grups de 
mesura s'utilitzen per a associar dimensions a mesures. Els grups de mesura també s'utilitzen per a 
les mesures que tenen recompte distintiu com comportament d'agregació. 
 

 
 

Tal com es veu en el gràfic, per cada taula de fet te un grup de mesures, que en aquest cas és una 
mesura per grup. 
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Membres calculats 

Els membres calculats en el cub alguns són directament requeriments demanats, altres 
són càlculs per solucions per casos especials. 
 

En el gràfic veiem un llistat de les membres calculats creats: 
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Explorador del cub 

Un cop s’han definit les taules de fet, dimensions i càlculs, ara ja podem explorar totes 
les dades de ingressos per tots els eixos definits i per tots els càlculs disponibles. 
L’eina disposa de la pestanya Explorador, que amb aquesta funcionalitat es explorar les 
dades amb els filtres que es vulguin, és aquí on es fa la comprovació de les dades. 
 

En el gràfic veiem una exploració de dades per diferents eixos i diferents càlculs 
de Ingressos: 
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7.3 Implementació d’Informes 
 
En aquest capítol descriurem tots els informes realitzats.  
Tenim dos blocs de informes, un tracte de mostrar les dades de despeses i l’altre amb la 
mateixa estructura mostra les dades de ingressos. 
 

7.3.1  Informes Despeses 
En aquest apartat, tenim quatre grups d’informes: 
 

• Pressupost: Conté una sèrie d’informes que mostren les dades del 
pressupost 

• Estats d’execució 
• Estats d’execució amb comparació anual  
• Tresoreria 

 
Despeses Pressupost Inicial 

En aquest punt es mostra les despeses del pressupost inicial. Per aquest grup tenim tres 
informes, cada informe correspon a la classificació de partides (econòmic, funcional i 
orgànic). 
 
En aquest bloc, els tres informes tenen la mateixa estructura, l’únic que canvia es la 
classificació de partides. 
En tots els informes mostrem les dades agrupades per la classificació que toca, i està 
agrupat per la jerarquia pare fill, i també mostrem la descripció. En aquests informes  es 
pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, Exercici Comptable i el 
Temps amb la jerarquia any-mes.  
També tenen la funcionalitat de fer clic sobre el codi i llavors crida el mateix informe, 
però mostrant només els fills del codi que hem fet clic. 
I tal com es veu en la imatge també tenim la possibilitat de desplegar/col·lapsar totes les 
partides. 
I també mostren un gràfic al final de l’informe, que agrupa pel nivell mes alt de la 
jerarquia pare-fill. El resultat dels informes és:  
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Despeses pressupost inicial per la classificació econòmica: 
 

 
 
Despeses pressupost inicial per la classificació funcional: 
 

 
 
Despeses pressupost inicial per la classificació orgànica: 
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Despeses Pressupost Definitiu 

En aquest punt es mostra la previsió definitiva del pressupost de les despeses. Per aquest 
grup tenim tres informes, cada informe correspon a la classificació de partides 
(econòmic, funcional). 
En aquest bloc també els dos informes tenen el mateix format, estructura, etc, llevat la 
classificació de partides. 
Aquests informes mostren la previsió definitiva del pressupost, agrupa i mostra pel 
nivell més alt de la jerarquia pare-fill, també mostrem la descripció de la partida. 
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable, el Temps amb la jerarquia any-mes i la jerarquia de partides 
(depenent de la classificació).  
També tenen la funcionalitat de fer clic sobre una fila, i llavors ens porta al mateix 
informe però mostrant els fills del codi que hem fet clic, i així sucessivament. 
El gràfic segueix la mateixa línia que la taula. 
 
Despeses pressupost definitiu per la classificació econòmica: 
 

 
 
Despeses pressupost definitiu per la classificació Funcional: 
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Desglossament del pressupost 

En aquest punt es mostra un desglossament de pressupost de despeses per diferents 
indicadors. Per aquest grup tenim tres informes, cada informe correspon a la 
classificació de partides (econòmic, funcional i orgànic). 
 
En aquest bloc, els tres informes tenen la mateixa estructura, l’únic que canvia es la 
calcificació de partides. 
Aquests informes mostren la despesa inicial, les modificacions de crèdit i la previsió 
definitiva del pressupost, totes aquestes mesures són desglossades per la jerarquia de 
totes les partides (segons classificació). També mostren la descripció de la partida. 
Amb aquests informes hem afegit la possibilitat saltar de una classificació a un altre, per 
exemple si estem amb l’informe que mostra les dades per la classificació econòmica, 
tenim la opció de anar a la classificació funcional o orgànica amb els mateixos 
paràmetres.  
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable, el Temps amb la jerarquia any-mes i la jerarquia de partides 
(depenent de la classificació).  
 
I també mostren un gràfic al final de l’informe, que agrupa pel nivell mes alt de la 
jerarquia pare-fill. 
Ara veurem el resultat dels informes:  
 
Desglossament pressupost de despeses per la classificació econòmica: 
 

 
Desglossament pressupost de despeses per la classificació funcional: 
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Desglossament pressupost de despeses per la classificació Orgànica: 
 

 
Estat d’execució de despeses 
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En aquest punt es mostra un desglossament de pressupost de despeses per diferents 
fases. Per aquest grup tenim tres informes, cada informe correspon a la classificació de 
partides (econòmic, funcional i orgànic). 
 
Aquests informes mostren la previsió inicial del pressupost, i les següents fases: 
Autorització (A), disposició (D), reconeixement (O), Pagament fet (P) i pagament a 
justificar (p). Totes aquestes mesures són desglossades per la jerarquia de totes les 
partides (segons classificació). També mostren la descripció de la partida. 
Amb aquests informes també tenen la possibilitat de saltar de una classificació a un 
altre, per exemple si estem amb l’informe que mostra les dades per la classificació 
econòmica, tenim la opció de anar a la classificació funcional o orgànica amb els 
mateixos paràmetres.  
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable, el Temps amb la jerarquia any-mes i la jerarquia de partides 
(depenent de la classificació).  
Ara veurem el resultat dels informes:  
 
Estat d’execució de despeses per la classificació econòmica: 
 

 
 

Estat d’execució de despeses per la classificació funcional: 
 

 
 

 
Estat d’execució de despeses per la classificació orgànic: 
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Resum estat d’execució de despeses 

En aquest punt nomes es mostra la previsió definitiva i el pendent de les despeses per 
partides. Per aquest grup tenim tres informes, cada informe correspon a la classificació 
de partides (econòmic, funcional i orgànic). 
 
Aquets informes també tenen la jerarquia pare-fill i la descripció de les partides. 
Si fem clic sobre un codi ens porta a l’informe que mostra les dades de totes les fases. 
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable, el Temps amb la jerarquia any-mes i la jerarquia de partides 
(depenent de la classificació).  
També es disposa d’un gràfic que segueix la línia de la taula. 
Ara veurem el resultat dels informes:  
 
Resum estat d’execució de despeses per la classificació econòmic: 
 

 
Resum estat d’execució de despeses per la classificació funcional: 
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Comparatiu entre exercicis (FASE A) 

Aquest informe ens permet comparar la operació comptable (A: Autorització de 
despesa) entre dos o més exercicis detallant per les partides de caràcter econòmic. Amb 
aquest informe hi ha la possibilitat de veure del creixement d’aquesta mesura. 
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: el Temps amb la 
jerarquia any-mes (seleccionem els períodes que volem comparar) i la jerarquia de 
partides de caràcter econòmic. 
 

 
Estat d’execució despeses amb comparatius anuals 
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En aquest punt es mostra un desglossament de pressupost de despeses per diferents 
fases. Per aquest grup tenim tres informes, cada informe correspon a la classificació de 
partides (econòmic, funcional i orgànic). 
 
Aquests informes comparen la previsió inicial del pressupost, i les següents fases: 
Autorització (A), disposició (D), reconeixement (O), Pagament fet (P) i pagament a 
justificar (p) entre períodes.  
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable, el Temps amb la jerarquia any-mes (seleccionem els períodes que 
volem comparar), la jerarquia de partides (depenent de la classificació) i Tipus 
pressupost.  
 
Ara veurem el resultat dels informes:  
 
Comparatiu estat d’execució de despeses per la classificació econòmic: 
 

 
 
Comparatiu estat d’execució de despeses per la classificació funcional: 
 

 
Comparatiu estat d’execució de despeses per la classificació orgànica: 
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Estat d’execució despeses amb comparatius anuals 

Aquest informe ens permet veure els pagaments desglossats per mesos i també el 
acumulat dels pagaments des de gener (inici exercici) fins al període seleccionat, i al 
mateix temps ens permet comparar-ho amb altre períodes. 
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: el Temps amb la 
jerarquia any-mes (seleccionem els períodes que volem comparar) i la jerarquia de 
partides de caràcter econòmic. 
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7.3.2 Informes Ingressos 
 
En aquest apartat, tenim quatre grups d’informes: 
 

• Pressupost: Conté una sèrie d’informes que mostren les dades 
• Estats d’execució 
• Estats d’execució amb comparació anual 
• Tresoreria 

 
Les diferencies entre els informes de despeses i ingressos són mínimes (valors que 
mostrem i algun detall més), però en el fons els informes tenen la mateixa estructura i 
disseny. En els informes de ingressos no tenim la classificació funcional.  
Els informes realitzats per la part d’ingressos són els següents: 
 

• Ingressos Pressupost Inicial (econòmic i orgànic) 
• Ingressos Pressupost Definitiu (econòmic i orgànic) 
• Desglossament Pressupost (econòmic i orgànic) 
• Estat d’execució de ingressos (econòmic i orgànic) 
• Estat d’execució per tipus de ingressos (econòmic) *** 
• Resum estat d’execució de ingressos (econòmic i orgànic) 
• Estat d’execució ingressos amb comparatius anuals (econòmic i orgànic) 
• Distribució Mensual Pagaments de Tresoreria (Ingressos) per (econòmic 

i orgànic) 
• Detall d’anulacions per tipologia *** 

 
Els únics informes d’ingressos que son diferents als de despeses, són els que porten els 
***, i per això els detallaré. 
 
Estat d’execució per tipus de ingressos  

En aquest punt es mostra un desglossament de pressupost de ingressos per diferents 
indicadors de ingrés.  
 
Aquest informe mostra la previsió inicial del pressupost, i els següents indicadors: 
Drets reconeguts, anulacions, devolucions, Drets reconeguts nets, ingressos bruts, 
ingressos nets i el pendent a ingressar. Totes aquestes mesures són desglossades per la 
jerarquia de totes les partides (segons classificació economica), i també desglossades pel 
tipus de ingrés.  
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable i el Temps amb la jerarquia any-mes. 
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En la següent figura es mostra el resultat de l’informe: 
 

 
 

 

Detall d’anulacions per tipologia 

En aquest punt es mostra el detall del indicador Anul·lacions per tipologia. 
En aquests informes  es pot seleccionar els següents paràmetres: exercici Partides, 
Exercici Comptable i el Temps amb la jerarquia any-mes  
 

En la següent figura es mostra el resultat de l’informe: 
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8. PROVES I POSTA EN MARXA 
En aquest capítol descriurem les proves que vam fer  i la posta en marxa de la solució en 
la empresa client. 
 

8.1 Proves 
En primer lloc hem hagut de fer unes proves exhaustives sobre els paquets  de 
integració de dades. Per tal de fer-ho hem hagut de fer proves amb dades fictícies. 
Llavors per tal de comprovar la seva correctesa al 100% hem fet moltes execucions dels 
paquets i després comprovàvem si hem agafat les dades que tocaven, i si ha actualitzat 
el que tocava.  
Un cop hem comprovat que els paquets de integració funcionen amb normalitat i fent 
les tasques que hem encarregat, el següent pas va ser comprovar la correctesa de les 
dades. Com que en les tasques a realitzar hi ha moltes Querys SQL, i que aquestes 
Querys no son trivials, llavors hi havia feina per comprovar les dades pas a pas. 
Per tal de comprovar les dades que hem obtingut a partir de la càrrega i les dades 
d’origen, fèiem servir el Gestor de la base de dades SQL Server contra el Gestor de la 
Base de Dades Oracle, i a partir de Querys en els dos costats, comprovàvem si 
coincidien i si eren correctes. Aquesta part de comprovació no ha sigut gens fàcil ja que 
l’origen de dades hi faltaven registres i també per la complexitat de la base de dades 
d’origen. 
Una vegada comprovades les dades, el següent pas era comprovar els cubs creats ja que 
és d’aquests cubs on traiem la informació per mostrar-la amb informes. 
Per tal de comprovar les dades del cub tenim l’objecte del explorador del cub, llavors si 
explorem les dades per una partida, any, tipus de pressupost, etc, per comprovar que 
aquesta dada es correcte, ho fem amb el gestor de base da dades SQL Server amb una 
Query SQL filtrant pels camps que hem seleccionat en el cub. 
En aquesta part podem tenir errors en la relació entre taules de fets i les dimensions, i 
per comprovar les fórmules i càlculs del cub ho comprovem fent un seguiment del 
càlcul.  
Aquí veiem una exemple  de comprovació de dades entre el cub i la base de dades. En la 
següent figura es mostra el explorador del cub 
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En la següent figura es mostra la Query SQL que correspon al explorador del cub: 
 

 
 

En aquesta part hem trobat alguns problemes, com la falta d’alguns registres amb 
algunes dimensions, això causaria la falta d’algunes dades i per tant no quadraria els 
valors al 100%. 
En el cas que ens ha passat hem hagut de crear artificialment aquests registres.  
Un cop revisades totes les dades només faltaria per comprovar els informes. 
La revisió dels informes, tracte de comprovar que les dades que mostra l’informe siguin 
les mateixes que les que es mostren en el cub amb els mateixos filtres i camps. També 
vam comprovar tot el tema del disseny dels informes, i comprovar els enllaços entre 
informes, entre altres comprovacions. 
 

8.2 Posta en marxa del projecte 
 

En aquest apartat explicarem tot el procés per tal de fer funcionar l’aplicació en la casa 
del client. 
 
En primer lloc vam passar un manual als informàtics de sistemes de l’ajuntament amb el 
llistat dels programes necessaris per instal·lar en les seves màquines. L’eina clau és el 
SQL Server 2005, que  inclou SQL Server Management Studio, SQL Server Business 
Intelligence Development Studio. I també tenir el programa Internet Explorer per poder 
mostrar els informes via HTTP entre altres. 
Un vegada instal·lats tots els programes requerits d’un projecte Business Intelligence, ja 
només  faltaria instal·lar la solució en la màquina del client. 
Llavors un dia de març (no el recordo exactament) vàrem anar cap a l’Ajuntament de 
Cambrils, i ens vam trobar amb els informàtics de l’ajuntament on es va realitzar la 
posta en marxa de la solució. 
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Posta en marxa de la solució: 
 

• Crear la base de dades en el gestor de la base de dades SQL Server, amb 
el mateix nom que en el nostre màquina, per no tenir problemes de 
referències. 

• Copiar tots els arxius de la solució BI i col·locar-los en la carpeta on hi 
ha els projectes de Business Intelligence. 

• Obrim el programa SQL Server Business Intelligence Development 
Studio, i obrim la solució SICAL. 

• Una vegada obert el projecte, hem de modificar totes les referències que 
apunten al meu PC, i fer que apuntin a la maquina del client. Per 
exemple, l’origen de dades, on implementar els cubs, on implementar els 
informes, etc. 

• Executem el procés de Integració de dades 
• Implementem model OLAP. 
• Implementem els informes. 

 
Una vegada fet aquest procés, i comprovat la seva correctesa, el client ens dona la opció 
de connectar-nos a la màquina del client via escriptori remot, per modificar alguna cosa 
que no estigui bé. 
 
El dia de la posta en marxa va anar tot bé, i vam fer funcionar la aplicació, i també vam 
dedicar unes hores per fer la formació, que tractava d’explicar com accedir als informes, 
com s’actualitzen les dades, etc. 
Tot el mes de març el client va provar el sistema i el va utilitzar normalment. Durant 
aquest mes ens va fer arribar algunes incidències.  
Aquestes incidències les podem dividir en dos tipus, el primer tipus fa referència a les 
incidències de disseny i format dels informes. Aquestes incidències son fàcils de 
resoldre ja que simplement es tractava de canviar el tipus de lletra, el color o el nom 
dels títols entre altres. 
Mentre que el segon tipus de incidència fa referència a quadrar les dades. Aquí hem 
tingut més dificultat en resoldre els problemes, ja que havíem de partir des de origen de 
dades fins als informes. Per resoldre aquestes incidències hem hagut de afegir càlculs en 
el cub o afegir registres en algunes dimensions, etc. 
Al finals del mes d’abril ens van quadrar totes les dades, i nosaltres i el client vam donar 
el projecte per tancat.  
Des del mes de Maig fins ara només hem rebut algunes incidències sobre els informes, 
que la seva resolució és instantània.  
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9. CONCLUSIONS 
 

Abans de desenvolupar aquest projecte, la meva feina a l’empresa Bismart consistia en 
crear i dissenyar els informes pels projectes de clients sense entrar en detall com 
funcionava la part de disseny i anàlisis de dades. Tampoc estava al cas de la integració 
de dades, però quan vaig tenir la possibilitat de desenvolupar un projecte que inclou 
totes les parts d’una solució Business Intelligence com a projecte final de carrera, vaig 
veure una gran oportunitat de aprendre a nivell especialitzat tota la plataforma de 
Business Intelligence. 
 
La realització del projecte s’ha separat en tres parts: 
 

Integració de dades: Amb aquesta part he après molts conceptes sobre la 
comptabilitat, he hagut de estudiar el sistema SICAL i sobretot estudiar quines dades 
són les necessàries per complir amb els requeriments. En la part de implementació dels 
paquets de integració de dades he entès i he posat en funcionament els diferents controls 
que permetia l’entorn.  
 

Anàlisis de dades: Amb aquesta part era molt important fer un model de dades 
eficient, altrament la eficiència es dispara al haver moltes dades per analitzar. També he 
après el llenguatge MDX. 
 

Creació de informes: En aquesta part he millorat molt i he après moltes més 
funciones del entorn de reporting 
 
Coneixements obtinguts 
 
Per tal d’aconseguir  els  objectius del projecte ha estat necessari obtenir un mínim 
coneixement del funcionament del SICAL i també del sistema integrat de gestió que fa 
servir l’Ajuntament dels quan obtenim les dades. 
 
També he adquirit coneixements sobre la gestió comptable que es realitza en les Entitats 
Locals i  conceptes com partida i pressupost  que per a mi eren poc coneguts. 

El fet de realitzar el projecte en una empresa com és BISMART (dedicada a realitzar 
projectes de Business Intelligence), m’ha permès conèixer moltes eines de treball, la 
majoria de les quals, eren completament noves per mi. A més a més, el fet d’estar en 
contacte amb una empresa, m’ha permès adquirir una experiència laboral i adaptar-me a 
un lloc de treball, seguint uns horaris i complint unes normes. 
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Una part molt important del temps que he dedicat al projecte, tenint en compte que és el 
primer projecte que faig amb Business Intelligence, l’he utilitzat per conèixer al nivell 
més alt les eines Business Intelligence, entre les quals es destaquen: 
 

• SQL SERVER 2005, tant en l’administració del gestor com en el 
desenvolupament de Querys SQL. 

• SQL SERVER Business Intelligence Development Studio 
• Llenguatge MDX 
• Llenguatge Transact-SQL 
• Microsoft .NET VB, C# 
• Altres 

 
També m’ha permès conèixer el sistema gestor de bases de  dades relacional, ORACLE 
versió 9, ja que l’origen de dades és de Oracle. 
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