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Resum 
 

Aquest document correspon a la memòria final del treball final de carrera (TFC) 

de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió que té com a objectiu la 

construcció i explotació d’un magatzem de dades per l’anàlisi del sistema de 

prestacions socials per l’Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo 

(OADT). L’OADT ha encarregat la implementació d’un magatzem de dades o 

Data Warehouse (DW) per analitzar a través d’eines de Business Intelligence 

(BI) l’evolució de les prestacions socials entre les diferents comunitats 

autònomes (CCAA).  

 

Per a la construcció del DW, en primer lloc es farà un anàlisi preliminar de les 

dades d’entrada i els requeriments. Aquest anàlisi preliminar es completarà en 

una segona fase amb l’anàlisi i el disseny del magatzem de dades, on a banda 

de triar els fets i les dimensions, també es s’identificarà la viabilitat del projecte 

i s’identificaran els processos d’extracció, transformació i càrrega necessaris     

–ETL (Extract, Transform, Load).   

 

A partir del disseny conceptual, lògic i físic del magatzem de dades, es 

procedirà pròpiament a la seva implementació: es construeixen tant les els 

processos ETL, com les taules i els informes finals que demana l’OADT amb 

eines d’Oracle SQL*Loader, PL/SQL i Discoverer Administrator i Desktop. A més 

de carregar el magatzem de dades amb la informació dels fitxers proporcionada 
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pel OADT, s’haurà de crear un procés per automatitzar aquests processos. 

Finalment, es crearan uns informes predefinits que demana l’OADT.  

 

Un cop s’hagi completat la construcció del magatzem de dades i dels informes, 

el client podrà analitzar les dades, tant amb els informes predefinits, com a 

través de consultes ad-hoc des d’Oracle Discoverer. 

Paraules clau 
 

Prestacions Socials, Població Activa, Oracle Discoverer, PL/SQL, DW, Magatzem 

de dades, Data Warehouse, SQL*Loader, ETL, ad-hoc, .csv, OLAP, ROLAP 
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1. Introducció 

1.1 Context 

L’Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo (OADT) gestiona el 

sistema de prestacions socials a Espanya i ha sol∙licitat fer un estudi d’aquest 

sistema i la seva evolució entre les diferents comunitats autònomes (CCAA). 

L’augment de l’atur fa que sigui important conèixer de manera detallada les 

prestacions socials per a poder-ne determinar la seva evolució i la seva 

sostenibilitat. L’OADT desitja:  

 Analitzar la situació actual tenint en compte mètriques específiques.  

 Veure la informació en contexts diferents, poder identificar tendències i 

adonar-se d’anomalies.  

 Ser capaç de comparar dimensions diferents, que poden incloure tant 

dades reals com previsions.  

 

Aquest tipus d’anàlisi no es pot efectuar a partir de bases de dades 

transaccionals; i per aquest motiu ha encarregat el disseny i la implementació 

d’un magatzem de dades o Data Warehouse (DW). A més, l’OADT és troba amb 

un problema habitual avui en dia a l’hora de consolidar la informació provinent 

de diferents bases de dades (BBDD): les fonts d’informació es troben en xarxes 

diferents i moltes vegades fan diferents proveïdors de bases de dades, 

consegüentment no es pot accedir a la informació d’una base de dades de 

manera directa a partir d’una altra. I encara que tècnicament es poguessin 

superar aquests problemes, també hi ha barreres legals addicionals com són la 

distribució de competències entre diferents organismes, lleis de protecció de 

dades, etc. Per superar aquests problemes, l’OADT extreu les dades dels 

diferents sistemes en fitxers estàndards .csv i es pretén consolidar la informació 

a partir d’aquests fitxers.  

1.2 Justificació del magatzem de dades a l’OADT  

Els requeriments d’OADT estableixen uns requisits que els models relacionals no 

poden resoldre; si més no, amb una eficiència mínima.  

 

Les bases de dades operacionals o transaccionals són les que es fan servir per a 

gestionar les operacions del dia a dia. Aquestes bases de dades estan 

normalitzades per evitar redundàncies, i això significa si volem obtenir 

informació provinent de diverses fonts com estableix l’OADT en els seus 

requeriments s’haurien de fer força unions entre taules, el que provocaria un 

rendiment poc eficient. A més, el fet de fer llegir sobre bases de dades en les 

que constantment també s’està escrivint informació operacional, fa que la base 

de dades es pugui arribar a sobrecarregar de peticions.  

 

Es per això que en aquest tipus d’escenaris és més convenient fer servir els 

DW, també conegudes com a bases de dades analítiques. Aquestes bases de 
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dades acostumen a ser una còpia de les bases de dades operacionals; d’aquesta 

manera s’evita que les operacions de gran volum d’escriptura –típiques de 

bases de dades operacionals; i operacions de gran volum de lectura –habituals 

de bases de dades analítiques; es duguin a terme sobre les mateixes taules. 

Això comporta beneficis tant des del punt de vista de l’eficiència, com de la 

seguretat –doncs es pot especificar d’una manera més acurada els diferents 

permisos per a cada base de dades.  

 

Una de les característiques principals dels magatzem de dades és la 

redundància1. Les taules dels magatzems de dades acostumen a contenir molta 

informació repetida, el que fa siguin poc apropiades per un sistema normalitzat, 

però ideals per a la realització d’informes i consultes. A més, els DW 

emmagatzemen dades des de dimensions diferents i en permet la seva 

explotació en temps real, facilitant així l’anàlisi, la detecció de tendències i la 

presa de decisions.   

 

Com a resum, entre els motius que justifiquen la implementació del DW a 

l’OADT es troben:  

 Accés a les dades de manera ràpida. 

 Disposar d’informació actualitzada. 

 Obtenció d’informes i llistats amb dades rellevants  

1.3 Sistemes OLAP  

Segons Thomsen2, el terme OLAP (Online Analytical Process) disposa de 

diversos significats, ja que aquest terme es pot fer extensible a diverses capes 

tecnològiques: des de l’emmagatzematge al llenguatge d’accés a les bases de 

dades. És a dir, que podríem parlar tant de conceptes OLAP, llenguatges OLAP i 

productes OLAP. Però en definitiva, el concepte OLAP sempre té associat la idea 

de dimensions múltiples i de interactivitat: els resultats de qualsevol consulta 

han de ser ràpids. De fet, la diferència fonamental entre OLAP i data mining rau 

en que OLAP es fa servir de manera interactiva i el data mining no.      

 

Les estructures de dades OLAP disposen dels elements següents: 

 Dimensions: contenen membres, que poden ser estructurats en 

jerarquies i nivells.  

 Membres: entitats de dades que donen un context a les cel∙les amb 

valors. 

 Jerarquies: proveeixen el context per a les estructures de nivell que 

contenen.  

 Nivells: proveeixen la estructura per als membres d’una jerarquia.  

 Atributs: donen informació addicional als membres.  

                                                 
1
 Cognos UCL. (2008), Cognos 8 BI Framework Manager 

2
 Thomsen E. (2002), OLAP Solutions. 



Magatzem de dades pel sistema de prestacions socials. OADT 

                                                         Memòria final 

Sergi Garcia Giral, Juny del 2012   Pàg. 8 de 60 
 

 Cel∙les: són punts d’intersecció que contenen valors (fets) per diversos 

membres de dimensions diferents. 

 

Una estructura de dades OLAP es podria representar en forma de cub de la 

manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Arquitectures OLAP 

Els sistemes OLAP es categoritzen bàsicament seguint les arquitectures 

següents:   

 

 ROLAP (multidimensional on-line analytical processing) que treballa 

directament amb bases de dades relacionals. Aquesta metodologia requereix 

la manipulació de les dades emmagatzemades en la base de dades per 

donar la sensació d’un OLAP tradicional. Les eines ROLAP es situen eines que 

es situen per sobre de les bases de dades relacionals i generen sentències 

SQL com a resultat de la compilació, mentre que l’emmagatzematge i l’accés 

a les dades el dur a terme la base de dades mateixa. La informació 

s'emmagatzema en les bases de dades relacional de manera 

desnormalitzada, amb taules que representen fets i dimensions, les quals es 

relacionen entre si, donant lloc a noves taules que contenen informació 

precalculada i agregada. 

 

 MOLAP (multidimensional on-line analytical processing) que moltes vegades 

es referida simplement com a OLAP. MOLAP emmagatzema les dades en 

vectors i matrius multidimensionals i no en una base de dades relacional. Al 

tractar-se d'estructures de dades poc flexibles dificulta la modificació de 

model de dades, però en canvi no requereix cap transformació entre el 

Figura 1. Cub representatiu d’una estructura OLAP típica 
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model lògic i el model físic i per tant, els informes i consultes ad-hoc són 

molt ràpids, ja que disposa de la informació ja preagregada en el cub. A 

més, per les seves consultes poden utilitzar llenguatges propis per multi 

dimensions com és l'MDX (multidimensional expressions) de Microsoft  

 

A més, també existeixen formes híbrides de ROLAP amb MOLAP.   

 

Les operacions habituals de qualsevol llenguatge que accedeixi a un 

magatzem de dades són:  

 Roll-up, permet  agregar  dades  en  diferents  nivells prèviament 

definits en l'esquema. 

 Drill-down, permet baixar a nivells més desagregats de dades de 

l'esquema multidimensional. 

 Drill-across, possibilita moure les dades d'un fet cap a un altre.  

 Slice, permet extreure una part del cub corresponent a una dimensió.  

 Dice, defineix un subcub de l'espai original.  

 Pivot, possibilita orientar el cub de diferents formes. 

 

Així per exemple, en arquitectures ROLAP –que podríem també definir com una 

generador intel∙ligent  de sentències SQL;  quan es fa un slicing o dicing, el que 

s’està fent és afegir una clàusula WHERE en la sentència SQL. 

 

Qualsevol eina OLAP completa han d’incloure un compilador i mètodes d’accés i 

emmagatzematge optimitzats per un accés a les dades ràpid i un motor de 

càlcul eficient. Algunes de les eines OLAP existents al mercat són Microsoft 

Corporation , Hyperion (ORACLE), Cognos (IBM) o  Business Objects (SAP)3.  

 

La implementació del DW per l’OADT es farà en base de dades relacional 

d’Oracle, i per tant el disseny ha d'estar orientat a un magatzem de dades físic 

ROLAP. 

1.4 Objectius del TFC en l’àrea de magatzem de dades 

L’objectiu principal del projecte és adquirir experiència en el disseny, 

construcció i explotació d’un magatzem de dades.  De manera addicional també 

es pretén: 

 Aprofundir en el coneixement del desenvolupament de projectes 

informàtics.  

 Obtindre experiència pràctica en tot el cicle de construcció d’un 

magatzem de dades, des de l’anàlisi dels requeriments inicials a la 

implementació final; passant per l’extracció, carrega i  transformació de 

dades (ETL).   

                                                 
3
 Wikipedia. “OLAP” 
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 Examinar els fonaments teòrics i justificacions del magatzem de dades i 

les eines OLAP.    

 Aprofundir i posar en pràctica el coneixement del llenguatge PL/SQL. 

 Aprendre a crear informes a partir dels DW.  

1.5 Enfocament i mètode seguit 

Com a qualsevol projecte informàtic, la construcció d’un magatzem de dades es 

pot fer seguint el mètode clàssic o en cascada. Però les característiques del 

magatzem de dades fan que moltes vegades es treballi primer amb una porció 

de les dades i, segons els resultats obtinguts a l’hora de fer una petita prova o 

informe, s’afegeixen més dades o es canvien dimensions. I aquest bucle de 

canvis-retroalimentació-canvis continuarà al llarg de tota la vida del magatzem 

de dades. Per a permetre aquesta retroalimentació entre usuari i dissenyador, 

el mètode d'espiral  és més adient que el clàssic o en cascada4. En una primera 

aproximació a la solució final seguirem el mètode clàssic, amb les etapes d’ 

anàlisi preliminar, disseny i implementació. Per arribar a l’entrega final, refinem 

el primer producte que s’ha obtingut, i es tornen a repetir les fases. Aquest cicle 

s’hauria d’anar reproduint al llarg de la vida del magatzem de dades, però per a 

la realització d’aquest projecte final de carrera només farem dos cicles fins 

arribar a l’entrega final del producte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, en la construcció dels DW també esdevé clau planificar i intentar 

anticipar-se als requeriments; tanmateix el temps necessari pel refinament del 

magatzem de dades conforme les necessitats del client serà més important que 

en els sistemes operacionals.  

                                                 
4
 Inmon, W.H. (2002), Building the Data Warehouse  

Figura 2. Mètode d'espiral per a la construcció del DW 
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1.6 Planificació del projecte    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planificació del projecte 
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Com a la resta d'assignatures del pla d'estudis, la realització del TFC s’ha dividit 

en lliuraments de part del mateix que corresponen al seguiment de l'avaluació 

continuada. Aquesta avaluació consta dels lliuraments PAC 1, PAC 2 i PAC 3 i 

lliurament final, que corresponen a les fases per a la realització de projecte. 

1.7 Diagrama de Gantt  

A continuació es mostra el diagrama de Gantt dividit en fases:  

 

PAC 1: Pla de treball in anàlisi de requeriments preliminars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC 2: Anàlisi i disseny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC 3: Implementació  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de Gantt PAC1 

Figura 5. Diagrama de Gantt PAC2 

Figura 6. Diagrama de Gantt PAC3 
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Entrega final i debat virtual  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Productes obtinguts  

A llarg del projecte s’han elaborat els següents documents i productes: 

Producte  Descripció 

Pla de treball i anàlisi 
preliminar de requeriments 
(PAC1) 

Document amb la planificació i un anàlisi 
preliminar del projecte. També s’inclouen els 
recursos de programari i maquinari, les possibles 

incidències i el corresponents plans de 
contingència que es puguin produir al llarg del 

projecte. 

Anàlisi i disseny (PAC2) Document on es fa un anàlisi de les dades 

d’origen i els requeriments del client. També es 
realitza el disseny conceptual, lògic i físic del 
model multidimensional emprat per desenvolupar 

el magatzem de dades i la descripció del procés 
d’extracció, transformació i càrrega de dades 

(ETL). 

Implementació (PAC3) Document amb la descripció de la construcció de 

la base de dades, els processos ETL definitius i 
implementats i les descripcions i captures de 
pantalla dels informes finals.  

Memòria final  
(sgarciagir_memoria.pdf) 

Aquest document, on es detalla tot el treball 
realitzat en el projecte. 

Presentació virtual 
(sgarciagir_presentacio.mp4) 

Presentació multimèdia on es mostra breument el 
projecte. 

Producte final 
(sgarciagir_producte.vdi) 

El lliurament del producte final es fa comprimint i 
enviant el fitxer UOCPRACT.vdi, que correspon al 

disc de dades de la màquina virtual on s’ha 
implementat el magatzem de dades. Aquesta 

plataforma inclou la base de dades, els llibres de 
treball i tots els arxius .bat i .sql necessaris per 
l’execució dels processos ETL. 

Figura 8. Taula de productes i documents 

1.9 Altres apartats de la memòria  

 

Anàlisi: En aquest apartat es fa un anàlisi dels requeriments del client. A més, 

s’identifiquen els usuaris del sistema i els casos d’ús. Es fa un anàlisi dels fitxers 

d’entrada i una descripció de l’arquitectura del programari i del maquinari. 

 

Figura 7. Diagrama de Gantt entrega final i debat virtual 
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Disseny: A partir de l’anàlisi de les dades d’entrada de l’apartat anterior es 

realitza el disseny conceptual del model multidimensional, on a banda 

d’identificar els fets i les dimensions, s’estudia la seva viabilitat. Partint del 

resultat del disseny conceptual, es dur a terme el disseny lògic tenint en 

compte el tipus d’implementació multidimensional ROLAP. Els fets i les 

dimensions s’estructuren en taules i s’estableixen les relacions entre elles a 

partir de les seves claus primàries i foranes. A més, es descriu el procés 

d’extracció, transformació i càrrega de dades (ETL). 

 

Implementació: Es descriu la creació de les taules en els esquemes staging i 

dw. S’expliquen alguns dels processos ETL implementats, així com la seva 

automatització.  

 

Explotació: Es fa una descripció del disseny de les consultes i informes que 

donen resposta als requeriments plantejats per l’OADT i es presenten alguns 

captures de pantalla amb una breu explicació. 

2. Anàlisi 

2.1 Requeriments de l’OADT  

El magatzem de dades de l’OADT ha de permetre obtenir, com a mínim, la 

següent informació: 

 Total retribució: L’informe ha de mostrar l’import de la retribució total per 

any, tipus de retribució i/o Comunitat Autònoma.    

 Total retenció: Com en el cas anterior, l’informe es podrà filtrar per any, 

tipus de retribució (salari, pensió, prestacions d’atur) i/o Comunitat 

Autònoma, tot mostrant l’import de la retenció total.    

 Retribució mitjana: L’informe generat ha de mostrar l’import total de les 

retribucions dividit pel nombre de persones que les reben.  

 % de retenció mig (import retingut respecte del total percebut): Desprès 

de filtrar les dades per any, CCAA i/o tipus de retribució, l’informe haurà de 

mostrar l’import de la retenció dividit pel total percebut.  

 Número de retribucions mig: Desprès d’aplicar el filtre corresponent, es 

sumaran el total de retribucions (salaris, pensions i prestacions d’atur) i es 

dividirà pel nombre de persones per obtindre el nombre de retribucions mig. 

Si una persona rep pensió i salari comptarà como dos.  

 % de població por segment: Es sumen les personen segons el perceptor 

(activa, pensionistes, aturats, …) i es divideix pel nombre total de persones.  

 Salari sobre el total de prestacions: L’informe s’obté de sumar el salari 

entre el número total de prestacions (salaris + pensions + prestacions 

d’atur) i multiplicar-ho per cent.  

 Nombre de treballadors/Nombre de perceptors no actius: Aquest rati 

servirà per a determinat la sostenibilitat del sistema.   

 Número de treballadors/Habitants  
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 Número de treballadors/Número de persones actives: Desprès de fer 

els filtratges per CCAA i any, l’informe mostrarà el número de assalariats 

dividit pel número d’assalariats més els aturats.  

 Salaris totals/Total Prestacions: L’informe s’obté de sumar el salari 

entre el número total de prestacions (salaris + pensions + prestacions 

d’atur).  

 Punt de col∙lapse: El punt de col∙lapse és el moment en que dos 

treballadors mantinguin un perceptor, o s’iguali el nombre de treballadors i 

població  perceptora (no actius + perceptors de prestacions socials). Aquest 

punt de col∙lapse es mostrarà mitjançant una les projeccions Num Treb/Num 

Perceptors no actius i Num Treb/Població.  

2.2 Usuaris del magatzem de dades 

Els perfils que s’han identificat com a possibles usuaris del magatzem de dades 
són els següents: 

 Consultor: Serà el responsable de la modificació dels elements existents; 

de la inclusió o eliminació de cubs, dimensions i jerarquies d’acord amb els 

requeriments dels usuaris i administradors. També modificarà els processos 

ETL en cas de necessitat, tot avaluant les implicacions de qualsevol canvi.    

 Administrador: Serà el encarregat de gestionar els permisos i accessos 

dels analistes als diferents informes i dades. També executarà i controlarà 

els processos ETL, realitzarà nous informes i farà el manteniment dels 

existents.   

 Analista d’OADT: Executarà els informes existents i analitzarà les dades 

que es desprenen dels mateixos. A més, també podrà fer consultes ad-hoc. 

2.3 Casos d’ús 

Tot seguit es pot veure el diagrama de casos d’ús de les interaccions entre els 

usuaris identificats i el magatzem de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de Casos d’ús 
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2.4 Dades d’origen 

EL OADT proporciona 24 fitxers com a dades de partida en tres formats csv 

diferents (separats per coma, tabulador i punt i coma): 

(1) 7 arxius són de dades de la població per cada comunitat autònoma, 

especificada per gènere. Cada arxiu correspon a un any, des de 2005 fins 

al 2011. Cada arxiu consta de 20 registres (un per a cada CCAA més el 

total). 

Els tipus de dades dels elements d'aquests fitxers són: 

 CCAA: caràcters, poden arribar als 25 caràcters i contenen 

caràcters especials com parèntesis.  

 Gènere: caràcters.  

 Persones a cada CCAA per gènere: nombres exponencials amb 7 

decimals en els camps de totals. Per a la resta el format és de 

nombres decimals d'un dígit. No hi ha elements nuls.  

(2) 1 arxiu amb 20 registres (un per cada CCAA més el total) conté les dades 

del percentatge de població activa per CCAA, des de 2005 fins a 2010.  

Els tipus de dades d’aquest arxiu són: 

 ANYS: en incloure’ls el camp de total, seran caràcters.  

 CCAA: caràcters 

 Percentatge de població activa: nombres de fins a dos dígits 

decimals, amb un punt per separar decimals.  

(3) 16 arxius, un per a cada CCAA (exceptuant el País Basc i Navarra), 

contenen les dades de les tributacions del 2003 al 2009 amb la 

informació del nombre de persones, el total de retribucions i les retencions 

per any i tipus de percepció (assalariat, pensionista, aturat). 

Les dades del fitxer es són: 

 Tipus de tributació: caràcters  

 Tipus de receptor: caràcters  

 ANYS: numèric  

 Tributacions: numèrics, incloent-hi nombres exponencials, 

decimals i nuls representats amb dos punts.   

2.5 Arquitectura  

2.5.1 Arquitectura del maquinari 

Moltes vegades la implementació de l’arquitectura del magatzem de dades 

acostuma a incloure dues capes: els magatzems de dades departamentals (data 

marts), que tot i que afegeix complexitat en els processos ETL, fa que el 

rendiment de cara a l’execució d’informes i consultes ad-hoc sigui molt bo. En 

aquest tipus de sistema, el magatzem de dades corporatiu genèric conté tota la 

informació susceptible de ser analitzada, i posteriorment, a partir d'aquest 

s’alimenten els altres magatzems de dades departamentals que serviran de 

base per a la seva utilització des del departament corresponent.    
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Pel que fa a l’OADT, la natura del projecte i la no excessiva quantitat de dades 

fa que sigui innecessari la implementació de magatzems de dades 

departamentals. 

 

L’arquitectura general del sistema es pot representar de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Arquitectura del Programari  

Les eines que s’utilitzen per a la realització del TCF són les següents:  

 Oracle Express 10g 10.2.0.1: El magatzem de dades s’implementarà en 

aquesta versió gratuïta adient per estructures ROLAP.  

 Microsoft Excel 2007: per a la visualització de les dades d’entrada.  

 Microsoft Visio 2007: com a eina CASE per a la realització de gràfics i 

notació UML.   

 Microsoft Word 2007: per a l’elaboració dels documents del TFC.  

 Microsoft Project 2007: per a fer la planificació i el diagrama de Gantt.  

 MagicDraw UML 16.5: per a la notació UML en combinació amb MS Visio. 

 SQL-Loader: Per a la càrrega des dels fitxers d’entrada a Oracle.   

 DbVisualizer 8.0.8: Per a visualitzar l’esquema físic de la base de dades.  

 Oracle SQL-Developer: aquesta eina es farà servir com a entorn de 

desenvolupament a través del llenguatge PL/SQL, incloent la implementació 

dels processos d’extracció, transformació i càrrega de dades.  

 Oracle Discoverer Administrator: per a l’administració dels usuaris, 

l’accés a les dades i construcció de l’Àrea de negoci.    

Figura 10. Diagrama de l'arquitectura general 



Magatzem de dades pel sistema de prestacions socials. OADT 

                                                         Memòria final 

Sergi Garcia Giral, Juny del 2012   Pàg. 18 de 60 
 

 Oracle Discoverer Desktop: per a la realització i explotació dels informes.  

 Virtual Box d’Oracle: per a la implementació del DW es treballarà sobre 

una màquina virtual de VirtualBox proporcionada per la UOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Especificacions tècniques  

El projecte es desenvolupa en una màquina virtual d’Oracle (VirtualBox, versió 

4.1.12) amb les següents característiques:  

 Sistema operatiu: Windows XP SP3  

 Memòria RAM: 1024MB  

 Disc: primari 6GB; dades 4GB 

 

Aquesta màquina virtual disposa de tot el programari necessari –incloent-hi 

Oracle i Discoverer; per al desenvolupament del projecte. La màquina virtual 

conté dos discs, un amb el sistema operatiu i l'altre amb els fitxers de dades. 

D'aquesta manera el lliurament del producte del TFC es farà comprimint i 

enviant el fitxer UOCPRACT.vdi, que correspon al disc de dades de la màquina 

virtual. Aquesta màquina virtual estarà hostejat en una ordinador portàtil de les 

característiques següents: 

 Sistema Operatiu: Microsoft Windows 7 Professional 

 Fabricant i model: TOSHIBA, Satellite L300D  

 CPU: AMD Turion Dual-Core, 2.00 GHz, 32 bits  

 Memòria RAM:  2814 MB 

Figura 11. Diagrama de l'arquitectura de programari 
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3. Disseny 
 

El model per al disseny del magatzem de dades segueix les mateixes etapes 

que les que es fan servir en la creació d’una base de dades transaccional:  

 Disseny conceptual: en aquesta etapa s’obté una estructura de la 

informació del DW sense tenir en compte el sistema OLAP que es vol 

implantar.  

 Disseny lògic: en aquesta etapa es parteix del resultat del disseny 

conceptual i es transforma en el tipus d’implementació multidimensional que 

s’ha d’emprar, que en el nostre cas serà ROLAP.   

 Disseny físic: en aquesta etapa s’implementa físicament l’estructura 

obtinguda a l’etapa del disseny lògic i d’acord amb les característiques de la 

base de dades –Oracle en aquest projecte.   

3.1 Disseny conceptual 

Una estrella (star schema) està formada per un fet i les seves dimensions, i  

representa l’estructura més senzilla d’un magatzem de dades. Per al disseny 

multidimensional es farà servir un procés iteratiu de nou passos5. 

 

   

 

 

 

3.1.1 Triar el fet  

Les taules de fets també es coneixen com a mètrics, mesures o indicadors 

clau de rendiment. Són les que acostumen a tenir més registres i no solen tenir 

d’atributs descriptius. En comptes d’això, acostumen a disposar de claus 

foranes que es relacionen amb taules de dimensions, les quals contenen 

atributs descriptius.  

El fet representa l’element objecte d’anàlisi, pel que fa les dades de l’OADT se’n 

poden veure dos de diferents: un fa referència a les tributacions (dades sobre 

els imports de les retribucions i retencions) i l’altra a la població i la seva 

ocupació (percentatge de població activa, població total, etc). A aquests dos 

fets els podem anomenar Tributació i Ocupació respectivament, que a la 

vegada seran la part central dels dos esquemes d’estrella del model: 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 ABELLÓ GAMAZO, A. Disseny multidimensional. 

Figura 12. Procés iteratiu de disseny 

Figura 13. Esquemes en estrella 
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3.1.2 Trobar el grànul escaient 

Les mesures que es fan servir en un mateix cub han de fer servir el mateix grau 

de grànul, que a més, hauria de ser el més petit possible per a calcular les 

derivades amb el mínim d’error. En el cas de les dades de l’OADT la tria no 

resulta massa complicada, ja que a nivell temporal només es té informació 

anual; i a nivell territorial es disposa només d’informació de Comunitats 

Autònomes.  

3.1.3 Escollir les dimensions  

Les taules de dimensions proveeixen informació descriptiva. Poden estar 

conformades, és a dir, referenciades des de diverses taules de fets. Les 

mesures que es fan servir en un mateix cub han de tenir el mateix grau de 

grànul. Les dimensions que es poden observar són: Data, Zona,  Tipus 

Perceptor, Tipus Tributació, Gènere i Grup.  

3.1.4 Trobar els atributs de cada dimensió 

S’ha de triar qualsevol atribut que pugui ser útil per a seleccionar, agrupar o 

simplement posar com a capçalera d’un informe. Si bé una dimensió pot arribar 

a tenir una gran quantitat d’atributs, aquest no és el cas de la informació que 

ens proporciona l’OADT.  

 

3.1.5 Distingir entre descriptors i jerarquies d’agregació 

Els atributs d’una dimensió es poden classificar en descriptors o els que 

defineixen nivells en una jerarquia d’agregació –així en una dimensió Data, la 

base podrien ser els mesos i que s’agrupessin en anys.  

En el cas de les dades proporcionades per l’OADT: 

 La dimensió Data només té nivell any. 

 La dimensió Zona només disposa del nivell Comunitat Autònoma.   

 Es podria considerar la fusió de dos o més dimensions en una sola si 

aquestes estan correlacionades.  

Per exemple Gènere, Grup i Tipus Perceptor: Gènere presenta informació 

addicional sobre el Grup –població activa o passiva pot agrupar-se en 

Dimensió. Atributs Descripció 

Data Any Any en format AAAA 

Gènere NomGenere 
Descripció del gènere: masculí, femení o no 

especificat 

Tipus Perceptor 
NomTipus Nom del tipus de perceptor 

(assalariat,pensionista, aturat) 

NomGrup Nom del grup de població al que pertany 

(població Activa o No Activa) 

Zona  NomCCAA Nom de la comunitat autònoma 

Tipus Tributació NomTributacio 
Nom del tipus de tributació (retenció o 

retribució) 

Figura 14. Atributs de cada dimensió 
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homes/dones. A la vegada, Grup també presenta informació addicional 

sobre el Tipus de Perceptor –el tipus de perceptor es pot agrupar en grup.   

Si fem aquest tipus de relació es podrien disposar de tres nivells 

d’agrupació:  

Agrupament 1: Gènere  

Agrupament 2: Grup  

Agrupament 3: Tipus perceptor  

El problema d’aquesta organització jeràrquica és que entre Grup i Gènere no 

hi cap dimensió que sigui d’un nivell superior a l’altra de manera natural. La 

dimensió Grup es pot agrupar en Gènere i a l’inrevés. Per tant, aquestes 

dues dimensions són més aviat dos punts de vista diferents no 

correlacionats.  

Així que finalment ens decantem per dos nivells d’agrupació:  

Agrupament 1: Grup (població activa, no activa) 

Agrupament 2: Tipus Perceptor (assalariats, desocupats, pensionistes) 

3.1.6 Decidir quines mesures interessen  

A partir dels requeriments inicials de l’OADT es poden determinar quines 

mesures ens seran d’utilitat.  

Fet Mesures Descripció 

Ocupació 
Percentatge Percentatge de població  

Persones Nombre de persones 

Tributació 
Import 

Import de les retribucions i retencions 

(en concepte de pensió, salari o 

prestació d’atur) 

Persones Nombre de persones  

 

Figura 15. Mesures considerades 

3.1.7 Definir cel∙les  

Quan les mesures tenen un grànul diferents dins del mateix fet, és important 

que el disseny mostri la interacció de les diferents dimensions amb el grànul 

corresponent. A l’esquema conceptual de la figura 16 es té en compte aquest 

aspecte.  

3.1.8 Explicitar les restriccions d’integritat  

S’ha de veure quines dades es poden inserir i quines operacions estan o no 

permeses en el model.  

Restricció de unicitat i entitat de la base: Les bases es defineixen com els 

diferents conjunts de nivells que defineixin espais en què puguem col·locar les 

instàncies d’una cel·la6. Per complir la restricció de unicitat una base:  

 El conjunt de nivells que la formen han de ser funcionalment independents. 

Així doncs, no podria ser que un Tipus de tributació només es donés a una 

Comunitat Autònoma. Si fos així, Comunitat Autònoma s’hauria de treure de 

                                                 
6
 ABELLÓ GAMAZO, A. Disseny multidimensional. 
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la base i la Comunitat Autònoma ja estaria determinada pel Tipus de 

Tributació.  

 Les associacions d’aquests nivells amb la cel·la han de tenir multiplicitat 

mínima 1 del costat del nivell. Per tant, no s’admeten els valors nuls en les 

associacions amb el nivell de les bases.   

 Dues cel·les no poden estar associades amb les mateixes instàncies. Així 

doncs, no pot haver dues instàncies de Retribucions associades al mateix 

Tipus de Receptor, Data i Comunitat Autònoma.  

 

Restriccions d’agregació: aquests restriccions estan associades a la 

l’operació característica del OLAP que és el roll-up. Per complir la restricció 

d’agregació d’una base: 

 Ha d’haver compatibilitat entre el tipus de mesura que agreguem i la 

dimensió al llarg de la qual ho fem. Per exemple, en el percentatge de 

població activa de les Comunitats Autònomes, per a obtindre el total 

d’Espanya no es poden sumar els percentatges de totes les CCAA.  

 Per evitar el sumar vàries vegades la mateixa dada, els nivells han de 

contenir instàncies amb conjunts de parts disjuntes. Així, una tributació no 

pot ser de dos tipus diferents a la vegada.  

3.1.9 Estudiar la viabilitat  

Un cop s’ha fet el disseny conceptual s’ha de fer una estimació del que 

ocuparan les dades per a comprovar si el magatzem de dades es pot 

implementar. N’hi ha prou amb estudiar el que ocupen els fets, ja que el volum 

de dades de les dimensions es pot considerar menyspreable en comparació amb 

els dels fets.  

Pel fet Tributació, es disposa d’informació de 16 CCAA, amb informació anual 

des del 2003 al 2009. La combinació de 7 anys, 2 tipus de tributacions, 3 tipus 

de perceptors i 16 CCAA suposen un total de 672 instàncies (16 * 7 * 3 * 2 ) en 

la taula de fets. A banda d’això, el fet Tributacions està associat amb 4 

dimensions, totes amb identificadors de tipus NUMBER. A més, també disposa 

de dos mesures pels imports. Així doncs, en total són 6 mesures. Considerant 

que per cada element NUMBER ocupa una màxim de 22 bytes, cada filera 

ocuparà un màxim de 132 bytes (6 mesures * 22 bytes). Per tant, la mida total 

de taula de fet Tributació aproximadament seria 132 * 672 = 88.704 bytes 

(86,62 Kb).    

Pel que fa el fet Ocupació, aquest conté la informació anual de 19 Comunitats 

Autònomes dels últims 6 anys. Considerant que es combinen amb 3 tipus de 

gèneres (masculí, femení i ambdós), suposen 342 instàncies (19 * 3 * 6). 

Aquestes instàncies es relacionen amb 4 dimensions amb identificadors tipus 

NUMBER. A banda de les claus foranies, també disposa de dos mesures. Cada 

filera ocuparà doncs 132 bytes (6 * 22 bytes), i per tant, la mida total és 132 * 

348 = 45.936 bytes (44,86 Kb.) 
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Tot i que aquest anàlisi és nomes orientatiu, el magatzem de dades fa tot 

plegat menys de 150 Kb, que fa que sigui totalment assequible tant des del 

punt de vista d’espai com rendiment de motor OLAP. A més, la natura del 

projecte, que consisteix en fer un anàlisi de dades agregades, fa que el número 

de registres no hagi d’augmentar de manera significativa al llarg dels anys i no 

caldrà dissenyar processos de manteniment en el futur en previsió de 

creixement desmesurat del número de registres.    

3.1.10 Diagrama del model conceptual  

L’esquema del model conceptual quedaria de la següent manera: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama Conceptual 
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3.2 Disseny lògic 

Un cop s’ha completat el disseny conceptual, la següent etapa consisteix en 

transformar el model tenint en compte el tipus d’implementació 

multidimensional que s’ha d’emprar, que en el nostre cas serà un sistema 

ROLAP. En el disseny intentarem evitar el floc de neu, el qual produeix un 

guany molt petit d’espai però un gran pèrdua de rendiment. Així, evitarem 

normalitzar els esquemes i per exemple, grup i tipus de perceptor no els 

explicitem amb taules diferents ja que les seves jerarquies d’agregació queden 

implícites en els valors dels seus atributs. Malgrat que el nostre magatzem de 

dades és petit i no es preveu que pogués haver cap problema de rendiment fos 

quin fos l’esquema de dades multidimensional, és preferible seguir les 

pràctiques recomanades en el disseny del magatzem de dades.  

Així doncs, l’esquema relacional que correspon al disseny lògic seria el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure que hi ha set taules: una per a cada dimensió (Data, Zona, 

Gènere, Tipus Tributació i Tipus Perceptor) i dos més per als fets (Ocupació i 

Tributació). Les taules estan relacionades a través de les claus foranes de les 

taules fets i les claus primàries de les taules dimensionals. 

3.3 Disseny físic 

El disseny físic de la base de dades parteix de l’esquema relacional especificat al 

disseny lògic. Les entitats es transformen en taules i les relacions en claus 

foranes. A la vegada els atributs passen a ser columnes7.  

                                                 
7
 El diagrama de la base de dades del magatzem de dades es pot trobar a l’apartat 4.1.2 

Esquema DW, pàg. 27.   

Figura 17. Esquema relacional 
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4. Implementació 

4.1 Bases de dades 

Per a l’extracció de dades d’origen es farà servir una estructura temporal 

intermèdia –staging; situada entre el magatzem de dades i els fitxers d’origen 

.csv. Per a separar les estructures i clarificar l’arquitectura, es farà servir un 

esquema diferent a Oracle per a cadascun dels entorns. D’aquesta manera 

també s’evita que les operacions d’extracció de dades des del fitxers d’origen 

puguin impactar als accessos o consultes que es fan en aquell moment al DW. 

Els esquemes que es faran servir són: 

 STA: l’estructura staging es farà servir pels procediments i taules 

necessàries per realitzar el filtratge i transformació de les dades d’origen 

abans de carregar-les al DW. 

 DW: contindrà les taules de dimensions i fets necessàries per a la seva 

explotació des del programari que executa informes i fa consultes ad-hoc.  

 EUL: conté el EUL (End User Layer) amb el model i informes finals, que 

podrà ser accedit des de l’Oracle Discoverer Administrator i Oracle 

Discoverer Desktop. 

4.1.1 Esquema STA 

En la transformació es parteix dels fitxers d’origen .csv i un cop aplicats els 

processos de transformació, la informació tractada es carrega en les taules 

intermèdies temporals –staging, següents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Taules de l’esquema staging 
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El esquema STA està format per dos grups de taules: les que s’han creat només 

amb tipus de dades caràcters –s’han anomenat amb el sufix _CHAR al final; i 

les que contenen també tipus de dades numèriques, tant nombres enters com 

decimals. Les taules només tenen dades caràcters són on es carreguen les 

dades directament provinent dels arxius .csv. Les dades d’origen tenen la 

separació decimal amb un punt, en comptes d’una coma, i a més també hi ha el 

caràcter e per a representar els nombres exponencials; així que si es bolquessin 

aquests tipus de dades en variables numèriques donaria error per 

incompatibilitat de formats. Per consegüent, primer s’ha de carregar les dades 

com a caràcters, i després es transformaran per a que tinguin un format 

compatible amb les dades de tipus numèric. Les taules amb formades amb 

columnes només de caràcters són:   

STA_PoblacioCCAA_CHAR: en la qual s’emmagatzema les dades provinents 

dels arxius poblacion por ccaa AAA8. 

STA_PoblacioActiva_CHAR: es carrega les dades processades provinents de 

l’arxiu Porc Poblacion Activa. 

STA_TribuacioCCAA_CHAR: on es carrega la informació dels fitxers 

Tributación CCAA. 

 

Aquestes mateixes taules, després de ser sotmeses a unes transformacions 

pertinents, bolcaran les seves dades en les taules següents9: 

STA_PoblacioCCAA 

STA_PoblacioActiva 

STA_TribuacioCCAA 

Les quals són les equivalents a les _CHAR però en format numèric. A banda de 

les taules que contenen les dades provinents dels fitxers .csv d’origen, també 

l’esquema STA tindrà una taula d’errors.  

STA_Errors: En aquesta taula es guardaran els errors que s’hagin pogut 

produir durant el procés de extracció, transformació i càrrega pel seu anàlisi 

detallat posterior. També conservarà els registres que no s’hagin pogut 

carregar. Això serà especialment útil durant la fase de proves i d’implementació 

dels processos ETL; dades que no es processen correctament es poden inserir 

com un cadena de caràcters en la taula d’errors per tenir la composició exacta 

de les dades que formen aquell registre, que d’altra manera seria difícil de 

rastrejar.  

4.1.2 Esquema DW 

En l’esquema DW s’agrupen les taules que formen el magatzem de dades i 

partir de les quals es creen el l’EUL i els informes a Discoverer.  

 

 

                                                 
8
 AAAA referit a l’any de les dades.  

9
 Descripció detallada del procés de transformacions a l’apartat 4.2.5 PqSTA, pàg. 32. 
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 DW_Tipus_Tributacio: Conté el tipus de tributacions que es s’enregistren 

(retribucions/retencions) 

 DW_Zona: Guarda els noms i identificadors de les Comunitats Autònomes.  

 DW_Tipus_Perceptor: Dintre d’aquesta taula hi ha una jerarquia de 

nivells. Per una banda hi ha els grups de receptors (actius i no actius); i a un 

nivell més inferior els tipus de perceptors (assalariats, pensionistes..etc). 

Grup i tipus de perceptor no els explicitem amb taules diferents ja que les 

seves jerarquies d’agregació queden implícites en els valors dels seus 

atributs. Així quan un dada pertany al grup actius, només es pot drill-down 

en assalariats o aturats. Mentre que si pertany a no actius, queda implícit 

que el nivell inferior el formen pensionistes o persones no disposades a 

treballar.  

 DW_Data: Conté els anys amb en els que es disposa d’algun tipus de dada 

a les taules fet. 

 DW_Genere: Conté l’identificar i els noms dels gèneres: masculí i femení al 

que poden fer referència les dades. També s’ha inclòs ambdós per aquelles 

situacions en que no es disposa de dades separades per sexe.  

 DW_Tributacio: Taula que guarda el fet Tributació i les seves mesures. 

Conté el número de persones i l’import per tipus de tributació, lloc, any i 

tipus de perceptor.   

 DW_Ocupacio: Conté la informació relativa al fet Ocupació: percentatge de 

població i número persones per lloc, tipus de perceptor i any.    

Figura 19. Taules de l’esquema DW 
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4.2 Procés ETL 

A través del procés ETL (Extract, Transform, Load) es carreguen les dades des 

de diferents fonts, se’ls hi dóna el format adient, es depuren, netegen i es 

corregeixen les possibles dades errònies. Finalment, es carreguen en el DW 

amb el format adequat pel seu anàlisi i explotació posterior.  

Per a facilitat l’automatització del procés ETL, s’ha creat una aplicació .bat que 

crida a la altres fitxers executables .bat i .sql.   

Des del menú principal d’aplicació (E:\TFC\Procesos ETL.bat) es pot triar si 

executar el procés complet (opció 7), o fer el procés pas a pas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els procediments i les funcions que transformen i carreguen les dades al 

magatzem de dades s’ha agrupat en dos paquets: pqSTA i pqDW.  

4.2.2 Creació dels entorns STA, DW, EUL  

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\21.crearSTA.sql 

-- creacio tablespace STA 

CREATE TABLESPACE sta LOGGING DATAFILE 'E:\ORACLEXE\ORADATA\XE\STA.DBF' 

SIZE 10M AUTOEXTEND ON EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT 

AUTO; 

-- creacio usuari STA 

CREATE USER sta PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY uoc DEFAULT TABLESPACE "STA" 

TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT UNLOCK;  

-- assignacio de permissos 

GRANT 'DBA' TO sta;   

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO sta; 

commit; 

quit; 

 

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\31.crearDW.sql 

-- creacio tablespace DW 

CREATE TABLESPACE dw LOGGING DATAFILE 'E:\ORACLEXE\ORADATA\XE\DW.DBF' SIZE 

10M AUTOEXTEND ON EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 

-- creacio usuari DW 

CREATE USER dw PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY uoc DEFAULT TABLESPACE "DW" 

TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT UNLOCK;  

Figura 20. Menú ETL 
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-- assignacio de permissos 

GRANT 'DBA' TO dw;   

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO dw; 

grant create session to dw; 

grant create table to dw; 

grant create role to dw; 

grant create session to dw; 

grant create procedure to dw; 

grant select on sta.STA_PoblacioCCAA to dw; 

grant select on sta.STA_PoblacioActiva to dw; 

grant select on sta.STA_TributacioCCAA to dw; 

grant select on sta.STA_Errors to dw; 

grant insert on sta.STA_Errors to dw; 

commit; 

quit; 

 

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\41.crearEUL.sql 

-- creacio tablespace EUL 

CREATE TABLESPACE EUL LOGGING DATAFILE 'E:\ORACLEXE\ORADATA\XE\EUL.DBF' 

SIZE 10M AUTOEXTEND ON EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT 

AUTO; 

-- creacio usuari EUL 

CREATE USER EUL PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY uoc DEFAULT TABLESPACE "EUL" 

TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT UNLOCK;  

-- assignacio de permissos 

GRANT 'DBA' TO EUL;   

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO EUL; 

grant create session to EUL; 

grant create table to EUL; 

grant create role to EUL; 

grant create session to EUL; 

grant create procedure to EUL; 

 

commit; 

quit; 

4.2.3 Creació dels fitxers de control .CTL  

Des del menú principal d’ETL, es criden dos arxius .bat, un que elimina els logs i 

fitxers de control d’execucions anteriors, i un altre que en crea els nous fitxers 

de control.  

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\05.creationCTLfiles.bat 

echo off 

chcp 1252 

rem INICI - CÀRREGA DE ARXIU "Porc Población Activa" 

for %%f in (porc*.csv) do ( 

 for /F "delims=|" %%a in ("%%f") do ( 

  echo OPTIONS (SKIP=4^) > %%a.ctl   

  echo LOAD DATA >> %%a.ctl 

  echo INFILE '%%a' >> %%a.ctl 

  echo BADFILE '%%a.bad' >> %%a.ctl 
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  echo DISCARDFILE '%%a.dsc' >> %%a.ctl 

  echo REPLACE INTO TABLE STA.STA_Poblacioactiva_CHAR >> %%a.ctl 

    echo FIELDS TERMINATED BY "," OPTIONALLY ENCLOSED BY '^"' >> %%a.ctl 

  echo TRAILING NULLCOLS >> %%a.ctl 

  echo ( >> %%a.ctl 

  echo ccaa, >> %%a.ctl 

  echo Actius2010, >> %%a.ctl 

  echo Actius2009, >> %%a.ctl 

  echo Actius2008, >> %%a.ctl 

  echo Actius2007, >> %%a.ctl 

  echo Actius2006, >> %%a.ctl 

  echo Actius2005 >> %%a.ctl 

  echo ^) >> %%a.ctl  

  endlocal  

)) 

rem INICI - CÀRREGA DE ARXIUS "Tributación CCCAA" 

rem =================================================== 

rem   càrrega d'Andalucia i Canarias      

for %%f in (Tributa*Anda*.csv, Tributa*Canari*.csv) do ( 

 for /F "delims=|" %%a in ("%%f") do ( 

 echo CONTINUE_LOAD DATA > %%a.ctl 

 setlocal enableDelayedExpansion 

................continua................................. 

................continua................................. 

 

De manera que abans de l’execució d’aquest pas, la carpeta 

DatosTributacion_SQLFiles té aquest aspecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I un cop s’executa el pas, a la carpeta es creen els fitxers .CTL. 

Figura 21. Carpeta abans de l'execució del pas que crea els fitxers .CTL 
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També es podia haver codificat directament els fitxers de control, però s’ha 

arribat a la conclusió de que és més fàcil anar creant els fitxers afegint-los a 

instruccions ja existents tipus:  

%%f in (Tributa*Anda*.csv, Tributa*Canari*.csv) 

On els fitxers d’Andalusia i Canàries es poden generar a la vegada,  ja que els 

arxius de les dades d’origen tenen la mateixa estructura. Desafortunadament, 

en aquesta ocasió s’ha pogut reaprofitar poc codi, ja que la majoria d’arxius 

d’origen de dades tenen estructures diferents. 

 

Per a les de Ceuta i Melilla que apareixen plegades al mateix fitxer d’entrada, es 

creen dos fitxers de control diferents per a que es puguin diferenciar les dades 

de les dues ciutats autònomes.  

4.2.4 Extracció de dades dels fitxers .csv i càrrega a les taules STA  

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\05.loadCSV.bat 

chcp 1252 

set ORACLE_SID=XE   

echo. Creacion tablas STA temporales....... 

sqlplus sta/uoc @24.crearTaulesSTATemp.sql log=24.sql.log 

sqlplus sta/uoc @50.esborraDadesSTA.sql log=50.sql.log 

for %%i in (Porc*.csv.ctl) do sqlldr sta/uoc@XE control='%%i' skip=1 

log='%%i.log' 

for %%i in (Pobla*.csv.ctl) do sqlldr sta/uoc@XE control='%%i' skip=1 

log='%%i.log' 

for %%i in (Tribut*.csv.ctl) do sqlldr sta/uoc@XE control='%%i' 

log='%%i.log' direct=true 

sqlldr sta/uoc@XE control='TributaciónCeuta.ctl' log=loader.log 

direct=true load=15 

sqlldr sta/uoc@XE control='TributaciónMelilla.ctl' log=loader.log 

direct=true 

Figura 22. Carpeta després d'executar el pas que crea els fitxers .CTL. 
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4.2.5 Paquet pqSTA 

A través de funcions i procediments allotjats en el paquet pqSTA, les dades es 

transformaran i s’uniformaran i a més, a través de funcions es donarà el format 

adequat per fer la càrrega d’acord amb les característiques del DW. També es 

realitzarà el tractament d’errors de les dades que no s’hagin pogut processar.  

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\60.paquetSTA.sql 

Es compila el paquet pqSTA. Les funcions i procediments continguts al paquet 

es detallen a continuació10: 

 

Funció func_tractament_expo 
Es transformen en nombres amb dígits els exponencials que apareixen amb el 

caràcter E.  

FUNCTION func_tractament_expo (  

      v_expo IN VARCHAR2  

      )  RETURN NUMBER IS   

        v_expo_num NUMBER;    

    BEGIN    

        SELECT TO_NUMBER(v_expo) INTO v_expo_num FROM DUAL; 

        return v_expo_num; 

    END func_tractament_expo; 

 
Funció func_nom_CCAA_homogeni 
Homogeneïtza els noms de les diferents Comunitats Autònomes.  

FUNCTION func_nom_CCAA_homogeni (  

      v_prov IN VARCHAR2  

      )  RETURN VARCHAR2 IS   

      v_nom_homogeni VARCHAR2(50);  

    BEGIN    

        CASE  

WHEN TRIM(UPPER(v_prov)) LIKE '%ANDA%' THEN v_nom_homogeni := 'Andalucía'; 

WHEN TRIM(UPPER(v_prov)) LIKE '%ASTU%' THEN v_nom_homogeni := 'Asturias'; 

WHEN TRIM(UPPER(v_prov)) LIKE '%ARA%' THEN v_nom_homogeni := 'Aragón'; 

................continua................................. 

................continua................................. 

 
Procediment proc_tractament_expo 
Procediment que canvia els exponencials per dígits numèrics a la taula 

sta_poblacioccaa_CHAR, tot cridant a la funció corresponent 

(func_tractament_expo) per fer la transformació. 

PROCEDURE proc_tractament_expo IS  

CURSOR c IS SELECT CCAA, homes, dones  

FROM sta.sta_poblacioccaa_CHAR  WHERE CCAA is not null  

   FOR UPDATE; 

   v_CCAA VARCHAR2(50); 

   v_HOMES VARCHAR2(20); 

                                                 
10

 No s’ha adjuntat el codi de tots els procediments, només d’aquells que no són especialment 

extensos. 
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   v_DONES VARCHAR2(20); 

BEGIN 

   OPEN c; 

   FETCH c INTO v_CCAA, v_HOMES, v_DONES; 

   WHILE c%FOUND LOOP 

          UPDATE sta.sta_poblacioccaa_CHAR SET homes = 

pqSTA.func_tractament_expo(v_HOMES) WHERE CURRENT OF c; 

          UPDATE sta.sta_poblacioccaa_CHAR SET dones = 

pqSTA.func_tractament_expo(v_DONES) WHERE CURRENT OF c; 

          FETCH c INTO v_CCAA, v_HOMES, v_DONES; 

   END LOOP; 

   close c; 

END proc_tractament_expo; 

 

Procediment proc_media_atotal 
En algunes Comunitats Autònomes no s’ha inclòs el import total de les 

retribucions, sinó la retribució mitja. En aquest procediment es calculen les 

retribucions totals a partir de les mitges. Es creen dos cursors, el primer recorre 

la taula sta_tributacio per trobar les CCAA on les xifres corresponen a les 

retribucions mitges i es guarden el número de persones que les reben. Un cop 

recuperada aquesta informació, un altre cursor s’actualitza la taula amb el 

import total de les retribucions, que corresponen a aquest càlcul:  

Import_retribucions_total:=(import_retribucions_mig * num_persones); 

 
Procediment proc_tipo_media_atotal 
En algunes Comunitats Autònomes no s’ha inclòs el import total de les 

retencions, sinó el tipus mig. En aquest procediment es calculen les retencions 

totals a partir del tipus mig. Es creen dos cursors, el primer recorre la taula 

sta_tributacio per trobar les CCAA on les xifres corresponen al tipus mig i es 

guarda el import de les retribucions. Un cop recuperada aquesta informació, un 

altre cursor s’actualitza la taula amb el import total de les retencions, que 

corresponen a aquest càlcul:  

Import_retencio_total:= (import_retribucions * tipus_mig_retencio )/100; 

 
Procediment proc_tractament_milers 
Les dades de tributació a partir del 2006 són en milers d'euros. En aquets 

procediment es crearà un cursor que recorrerà la taula sta_tributacioCCAA i 

multiplicarà per mil l’import de les retencions i tributacions –exceptuant les 

dades de Múrcia, Madrid i València que ja estan normalitzades després dels 

operacions del procediment proc_tipo_media_atotal i proc_media_atotal. 

 
Procediment proc_mitjana_poblacio 
Per a que les dades siguin més realistes, el nombre d’habitants es calcula com  

la mitjana dels valors a 1 de gener de l’any considerat i l’1 de gener de l’any 

següent. 

PROCEDURE proc_mitjana_poblacio IS 
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  CURSOR c IS SELECT ANYO, CCAA, homes, dones FROM STA_POBLACIOCCAA WHERE 

CCAA is not null and ccaa != 'Total' order by ccaa, anyo 

   FOR UPDATE; 

   v_anyo NUMBER;    

   v_CCAA VARCHAR2(50); 

   v_homes NUMBER;  

   v_dones NUMBER; 

   v1_homes NUMBER;  

   v1_dones NUMBER;   

   v_anyo_vinent NUMBER;  

BEGIN 

   OPEN c; 

   FETCH c INTO v_anyo, v_CCAA, v_homes, v_dones; 

   WHILE c%FOUND LOOP  

              IF (v_anyo < 2011) 

                 THEN 

                 v_anyo_vinent := v_anyo + 1;  

       SELECT homes, dones INTO v1_homes, v1_dones FROM STA_POBLACIOCCAA    

                          WHERE CCAA = v_CCAA and anyo = v_anyo_vinent ; 

       UPDATE STA_POBLACIOCCAA SET homes = (v_homes + v1_homes)/2 WHERE 

CURRENT OF c;  

      UPDATE STA_POBLACIOCCAA SET dones = (v_dones + v1_dones)/2 WHERE 

CURRENT OF c;   

          END IF;  

    UPDATE STA_POBLACIOCCAA SET AMBDOS = homes + dones WHERE CURRENT OF c; 

           FETCH c INTO v_anyo, v_CCAA, v_homes, v_dones;             

        END LOOP; 

       CLOSE c;      

END proc_mitjana_poblacio; 

4.2.6 Paquet pqDW 

A través de funcions i procediments allotjats en el paquet pqDW, les dades es 

carregaran des de les taules STA a les taules DW. També es realitzaran algunes 

modificacions addicionals.   

E:\TFC\DatosTributacion_SQLfiles\70.paquetDW.sql 

Es compila el paquet pqDW. Els procediments continguts al paquet es detallen a 

continuació11: 

 
Procediment proc_insertar_ocupacio 
Per a cada any es bolquen les dades de població i percentatges a la taula 

DW_Ocupacio. A mode d’exemple, només s’adjunta el procediment que 

correspon a la inserció de dades del 2005. Per a la resta d’anys el codi seria l’ 

equivalent.  

PROCEDURE proc_insertar_ocupacio IS  

  BEGIN  

-- insertem homes 2005    

                                                 
11

 No s’ha adjuntat el codi de tots els procediments, només d’aquells que no són especialment 

extensos. 
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EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO DW_Ocupacio 

SELECT z.id_zona, d.anyo, g.ID_GENERE, tp.id_perceptor, pa.actius2005, 

p.homes 

 FROM sta.sta_poblacioCCAA p 

 INNER JOIN dw.dw_zona z ON z.NOMCCAA = p.CCAA  

 INNER JOIN dw.dw_data d ON d.ANYO = p.ANYO 

  INNER JOIN dw.dw_genere g ON UPPER(g.GENERE) LIKE ''%HOMBRES%''  

 INNER JOIN dw.dw_tipus_perceptor tp ON (tp.nomgrup is null AND 

tp.nomperceptor is null)      

  INNER JOIN sta.sta_poblacioactiva pa ON pa.CCAA = p.CCAA 

WHERE p.anyo = 2005'; 

 

-- insertem dones 2005    

EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw.dw_Ocupacio 

SELECT z.id_zona, d.anyo, g.ID_GENERE, tp.id_perceptor, pa.actius2005, 

p.dones 

 FROM sta.sta_poblacioCCAA p 

 INNER JOIN dw.dw_zona z ON z.NOMCCAA = p.CCAA  

 INNER JOIN dw.dw_data d ON d.ANYO = p.ANYO 

  INNER JOIN dw.dw_genere g ON UPPER(g.GENERE) LIKE ''%MUJERES%''  

  INNER JOIN dw.dw_tipus_perceptor tp ON (tp.nomgrup is null AND 

tp.nomperceptor is null)    

  INNER JOIN sta.sta_poblacioactiva pa ON pa.CCAA = p.CCAA 

WHERE p.anyo = 2005'; 

 

-- insertem homes i dones 2005    

EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO dw.dw_Ocupacio 

SELECT z.id_zona, d.anyo, g.ID_GENERE, tp.id_perceptor, pa.actius2005, 

p.ambdos 

 FROM sta.sta_poblacioCCAA p 

 INNER JOIN dw.dw_zona z ON z.NOMCCAA = p.CCAA  

 INNER JOIN dw.dw_data d ON d.ANYO = p.ANYO 

  INNER JOIN dw.dw_genere g ON UPPER(g.GENERE) LIKE ''%AMBOS%''  

 INNER JOIN dw.dw_tipus_perceptor tp ON (tp.nomgrup is null AND 

tp.nomperceptor is null)    

  INNER JOIN sta.sta_poblacioactiva pa ON pa.CCAA = p.CCAA 

WHERE p.anyo = 2005'; 

................continua................................. 

................continua................................. 

 

Procediment proc_insertar_tributacio 
S’han creat vuit procediments (un per cada any: 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 i 2009) per inserir els imports i nombre de persones per tipus 

de tributació, Comunitat Autònoma i Tipus de Perceptor a la taula 

DW_Tributacio. Aquelles dades que inclouen mes d'un tipus de receptor, per 

exemple assalariats i pensionistes, han de sumar les seves els imports i els 

nombres de persones: així doncs, si hi ha 1000 persones que són tant 

assalariats com pensionistes (poden ser assalariats que rebin algun tipus 

d'ajuda); el número de perceptors serien 2000, ja que encara que físicament 
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nomes fossin 1000, n'hi hauria 1000 pensionistes i 1000 assalariats. Els imports 

també s’haurien de sumar.  

PROCEDURE proc_insertar_tributacio2002 IS  

  BEGIN  

  --    insertem retribucions asalariados 2002  

        EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO DW_Tributacio 

      SELECT tt.id_tipus, z.id_zona, d.anyo, tp.id_perceptor,  

        (tr.A2002 + tr.AP2002 + tr.AD2002 + tr.APD2002) as importe,  

     (tr2.A2002 + tr2.AP2002 + tr2.AD2002 + tr2.APD2002) as num_personas  

          FROM STA.STA_TributacioCCAA tr  

          INNER JOIN dw_zona z ON z.NOMCCAA = tr.CCAA  

          INNER JOIN dw_data d ON d.ANYO = 2002 

        INNER JOIN dw_tipus_perceptor tp ON UPPER(tp.nomperceptor) = 

''ASALARIADOS''   

          INNER JOIN dw_tipus_tributacio tt ON UPPER(tt.nomtributacio) = 

''RETRIBUCIONES''   

          INNER JOIN STA.STA_TributacioCCAA tr2 ON UPPER(tr2.tipus) = 

''PERSONAS'' 

        WHERE tr.A2002 IS NOT NULL and tr2.A2002 is not null 

        and tr.CCAA = tr2.CCAA and UPPER(tr2.tipus) = ''PERSONAS'' and 

UPPER(tr.tipus) = ''RETRIBUCIONES''';  

         

        -- insertem retenciones asalaridos 2002  

        EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO DW_Tributacio 

        SELECT tt.id_tipus, z.id_zona, d.anyo, tp.id_perceptor,  

   (tr.A2002 + tr.AP2002 + tr.AD2002 + tr.APD2002) as importe,  

  (tr2.A2002 + tr2.AP2002 + tr2.AD2002 + tr2.APD2002) as num_personas  

          FROM STA.STA_TributacioCCAA tr  

          INNER JOIN dw_zona z ON z.NOMCCAA = tr.CCAA  

          INNER JOIN dw_data d ON d.ANYO = 2002 

          INNER JOIN dw_tipus_perceptor tp ON UPPER(tp.nomperceptor) = 

''ASALARIADOS''   

          INNER JOIN dw_tipus_tributacio tt ON UPPER(tt.nomtributacio) = 

''RETENCIONES''   

  INNER JOIN STA.STA_TributacioCCAA tr2 ON UPPER(tr2.tipus) = ''PERSONAS'' 

        WHERE tr.A2002 IS NOT NULL and tr2.A2002 is not null 

        and tr.CCAA = tr2.CCAA and UPPER(tr2.tipus) = ''PERSONAS'' and 

UPPER(tr.tipus) = ''RETENCIONES''';  

................continua................................. 

................continua................................. 

5. Explotació del magatzem de dades   

5.1 Àrea de negoci  

 

Amb l’aplicació Oracle BI Discoverer Administrator, desprès de vincular taules 

mitjançant unions, crear carpetes personalitzades i carpetes complexes que 

inclouen altres carpetes, l’àrea de dades té el l’aspecte següent:  

 



Magatzem de dades pel sistema de prestacions socials. OADT 

                                                         Memòria final 

Sergi Garcia Giral, Juny del 2012   Pàg. 37 de 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha creat una jerarquia  

per al tipus de perceptor.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Informes predefinits 

5.2.1 Tributació Total   

E:\TFC\Informes_Discoverer\1.Tributación total.dis 

Aquest informe serà una matriu on es mostra conjuntament el total de 

retribució i/o retenció.En la primera fulla s’ha afegit els totals a la dreta i a sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Àrea de dades de l'Àrea de Negoci 

Figura 24. Jerarquies de l'Àrea de Negoci 

Figura 25. Informe tributació total 
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La segona fulla (1.Gráfico) mostra l’evolució de l’import de les tributacions al 

llarg dels anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta segon fulla està dissenyada per veure’s en forma de gràfic. Degut a la 

diversitat d’imports entre les diferents Comunitats Autònomes i anys, s’haurà 

d’ajustar l’escala dels eixos per a poder visualitzar el gràfic correctament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Tributació Mitjana   

E:\TFC\Informes_Discoverer\2.Tributación media.dis 

Com en el cas anterior, aquest informe serà una matriu on es mostra 

conjuntament les dades de les retribucions i les retencions. L’informe generat 

mostra una columna amb l’import total de les retribucions (retencions i/o 

retribucions), la segona columna amb el número de persones que tributen que 

pertanyen a un dels grups i la última columna correspon al càlcul de la 

tributació mitja.  

Figura 26. Fulla 1.Gráfico de l'informe Tributació total 

Figura 27. Gràfic de l'informe Tributació total 
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El llibre té una segona fulla (2.Gráfico) pensada per veure’s en forma de gràfic.  

Aquesta fulla mostra l’evolució de les tributacions per CCAA en el temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Informe Tributació mitjana 

Figura 29. Gràfic de l'informe Tributació mitja 
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5.2.3 Percentatge de retenció mig    

E:\TFC\Informes_Discoverer\3.Porcentaje de retención medio.dis 

Aquest informe mostra el percentatge de retenció mig (import retingut respecte 

del total percebut). El llibre té dues fulles, la segona (3.Gráfico) pensada per 

veure’s en forma de gràfic. Aquesta fulla mostra l’evolució del percentatge de 

retenció mitjanes per CCAA en el temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Número de retribucions mig  

E:\TFC\Informes_Discoverer\4.Número de retribuciones medio.dis 

Desprès d’aplicar el filtre corresponent, es sumen el total de retribucions 

(salaris, pensions i prestacions d’atur) i es divideix pel nombre de persones per 

obtindre el nombre de retribucions mig. Si una persona rep, per exemple,  una 

pensió i un salari, comptarà com dos retribucions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Fulla 3.Gráfico de l'informe Percentatge de retenció mig 

Figura 31. Fulla 4.Gráfico de l'informe Núm. retribucions mig 
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Aquesta fulla també es pot visualitzar en forma de gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 % de població per segment   

E:\TFC\Informes_Discoverer\5.Población por segmento (A).dis 

E:\TFC\Informes_Discoverer\5.Población por segmento (B).dis 

S’ha fet dos informes de població per segment: el primer –5.Población por 

segmento (A), recull la informació de la taula de tributació. És a dir, dades que 

corresponen a aturats i pensionistes que tributen per la retribució que reben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon informe –5.Población por segmento (B); recull la informació de la taula 

d’ocupació. En aquesta taula, les dades d’aturats es calculen restant els 

assalariats del percentatge de població activa. Així hi hauran diferències entre 

les dades dels dos informes: en èpoques on hi hagi més aturats que rebin 

prestacions per atur a més d’algun tipus de salari, que aturats que no rebin cap 

Figura 32. Gràfic Núm. retribucions mig 

Figura 33. Informe % població per segment (A) 



Magatzem de dades pel sistema de prestacions socials. OADT 

                                                         Memòria final 

Sergi Garcia Giral, Juny del 2012   Pàg. 42 de 60 
 

tipus de prestació, el nombre d’aturats de la taula de tributació serà més gran 

que la de la taula de ocupació. Mentre si hi ha més aturats que no reben cap 

tipus de prestació que aquells que reben salari i prestacions per atur, els 

aturats de la taula d’ocupació seran més que els de la taula de tributació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els dos informes es mostra el nombre total d’habitants en la capçalera i el  

5.2.6 Salari sobre el total de prestacions   

E:\TFC\Informes_Discoverer\6.Salario sobre total.dis 

A l’informe s’ha presentat el salari sobre el total de prestacions com un 

coeficient, però també es podria haver mostrat com a percentatge. A la segona 

fulla 6.Gráfico mostra l’evolució del coeficient de salari sobre el total de 

prestacions per Comunitat Autònoma i any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Informe % població per segment (B) 

Figura 35. Informe fulla 6.Gráfico de Salari sobre total prestacions 
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Aquesta fulla també es pot visualitzar en forma de gràfic de barres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Assalariats sobre pensionistes  

E:\TFC\Informes_Discoverer\7.Asalariados sobre pensionistas.dis 

Aquest rati servirà per a determinat la sostenibilitat del sistema: es dividirà el 

nombre total de assalariats pel nombre de pensionistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8 Nombre d’assalariats sobre aturats 

E:\TFC\Informes_Discoverer\8.Asalariados sobre desempleados.dis 

Com en el rati de l’apartat anterior, aquest rati també servirà per a determinat 

la sostenibilitat del sistema: es dividirà el nombre total de assalariats pel 

Figura 36. Gràfic Salari sobre total de prestacions 

Figura 37. Gràfic Assalariats sobre pensionistes 
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nombre d’aturats.  La segona fulla del llibre es pot visualitzar en forma de gràfic 

i on es veu l’evolució del coeficient del número d’assalariats sobre el d’aturats 

per Comunitat Autònoma i any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 Número de treballadors/Habitants 

E:\TFC\Informes_Discoverer\9.Trabajadores sobre habitantes.dis 

Es dissenya una matriu a partir d’una carpeta personalitzada a Discoverer 

Administrator. A la carpeta personalitzada es fa una consulta a una vista creada 

en l’esquema DW, vista que permet obtindre conjuntament les dades de 

tributació i població. L’informe filtrarà els assalariats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Informe fulla 8.Gráfico d’Assalariats sobre aturats 

Figura 39. Informe fulla 9.Gráfico de Treballadors/Habitants 
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5.2.10 Número de treballadors/Número de persones actives 

E:\TFC\Informes_Discoverer\10.Asalariados sobre personas activas.dis 

Desprès de fer els filtratges per CCAA i any, l’informe mostrarà el percentatge 

del número de assalariats entre el número de persones que formen la població 

activa. El nombre de persones actives s’ha calculat a partir del percentatge de 

població activa de l’arxiu Porc Poblacion Activa.csv. Es pot visualitzar en forma 

de matriu i de gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11 Salaris totals/Total Prestacions 

E:\TFC\Informes_Discoverer\11.Número salarios sobre total prestaciones.dis 

L’informe obté el coeficient de  sumar el número de salaris entre el número 

total de prestacions (salaris + pensions + prestacions d’atur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Gràfic Treballadors/Població Activa 

Figura 41. Informe fulla 11.Gráfico de Nombre salaris/total prestacions 
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5.2.12 Punt de col∙lapse 

E:\TFC\Informes_Discoverer\12.Punto de colapso.dis 

El punt de col∙lapse és el moment en que dos treballadors mantinguin un 

perceptor, o s’iguali el nombre de treballadors i població  perceptora (no actius 

+ perceptors de prestacions socials). Aquest punt es mostrarà mitjançant una 

les projeccions Núm. Treb./Núm. Perceptors no actius i Núm Treb/Població. En 

aquest cas, el llibre disposa de tres fulles de treball. La segona fulla 12.Matriz 2, 

mostra la evolució dels dos coeficients cada any, agrupats per Comunitats 

Autònomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la tercera fulla del llibre (12.Gràfico) s’ha agafat els dos operants que 

formen el coeficient Núm.Treb./Núm.Perceptors no actius –número d’assalariats 

i perceptors no actius; per visualitzat l’evolució dels seus valors totals i veure 

en quin punt es poden igualar, el que seria el punt de col∙lapse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Gràfic Punt de col∙lapse 

Figura 42. Informe 2 Punt de col∙lapse 
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Per a que les projeccions fossin més realistes es podia haver optat per inserir 

dades pels anys on no es disposa d’informació, per exemple, el número 

d'assalariats pels anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, etc.. fent la suposició de 

que cada any es redueixen un % el seu nombre amb respecte l'any anterior, 

mentre que pel nombre de perceptors no actius, hi augmenta el seu número un 

%. El problema d’aquest enfocament és que aquestes dades també 

apareixerien en la resta d'informes, que en teoria es basen només en dades 

reals i no en projeccions. Es per això que s’ha decidit veure el punt de col∙lapse 

a partir d’un gràfic. Si veiem la matriu a partir de la qual s’ha fet el gràfic:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 44. Matriu del Punt de col∙lapse 

Es pot fer un càlcul aproximat sobre en quin punt toparan el nombre 

d’assalariats i el nombre de receptors no actius. Si entre el l’any 2008 i 2009 els 

assalariats van passar de 19.310.627 a 18.451.827 (reducció del 4,44%), i el 

nombre de perceptors no actius va augmentar un 2,6%, si es continua amb el 

mateix percentatge de variació en les dues variables, l’evolució serà la següent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I per tant, aquest any (2012) es podria estar arribant al punt de col∙lapse del 

sistema.  

Any Núm. Assalariats Núm. Perceptors no actius 

2008 19.310.627 15.096.346 

2009 18.451.827 15.491.228 

2010 17.631.220 15.896.439 

2011 16.847.108 16.312.250 

2012 16.097.868 16.738.936 

2013 15.381.949 17.176.784 

2014 14.697.869 17.626.085 

2015 14.044.212 18.087.130 

Figura 45. Projecció Punt de col∙lapse 
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5.2.13 Percentatge per segment 

E:\TFC\Informes_Discoverer\13.Porcentajes por segmento.dis 

El llibre mostra les diferents dades de la taula d’Ocupació (DW_Ocupacio). Així 

dons, les dades d’aturats s’han deduït a partir del percentatge de població 

activa i nombre d’assalariats. El disseny inclou el càlcul dels percentatges de 

cada segment de població i una ordenació en grups per any.  

Aquest llibre està format per tres fulles. La primera (13.Tabla) és una taula que 

fa un llistat del percentatge de cada segment de població ordenada per anys i 

Comunitats Autònomes i agrupant els totals per any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segona fulla 13.Matriz és una matriu amb els anys a les columnes per a 

poder veure l’evolució dels percentatges al llarg dels anys de manera més clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Informe en taula Percentatge per segment 

Figura 47. Informe en matriu Percentatge per segment 
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Per a la tercera fulla del llibre (13.Gráfico), després de seleccionar la Comunitat 

Autònoma (o el total) que es vol visualitzar, triant l’opció de gràfic es pot veure 

l’evolució dels diferents sements de població per any. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.14 Població Total 

E:\TFC\Informes_Discoverer\14.Población Total.dis 

Aquest llibre simplement mostra l’evolució de la població total per any i 

Comunitat Autònoma. A més, els resultats s’agrupen per any i inclouen el total 

d’homes i dones. El llibre està format per dues fulles. La primera (14.Tabla) és 

una taula que fa un llistat del nombre total d’habitants per CCAA i any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Gràfic Percentatge per segment 

Figura 49. Informe en taula Població Total 
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5.2.15 Datos Ocupación vs. Datos Tributación 

E:\TFC\Informes_Discoverer\15.Datos Ocupación vs. Datos Tributación.dis 

El llibre mostra l’evolució de les diferències entre les dades de tributació i 

ocupació. Com s’ha comentat anteriorment, les dades de tributació corresponen 

a aturats i pensionistes que tributen per la retribució que reben. Però també hi 

ha aturats que no reben cap tipus de retribució i pensionistes que reben per 

sota del llindar mínim per a tributar.  

Així, a la taula DW_Ocupacio les dades del nombre d’aturats es calculen restant 

els assalariats del percentatge de població activa. Malauradament no disposem 

de dades referents a el nombre total de pensionistes totals respecte els que 

tributen, així que les dades dels pensionistes coincidiran a la taula de tributació 

i la d’ocupació.  

Consegüentment, hi hauran diferències en les dades dels aturats: en èpoques 

on hi hagi més aturats que rebin prestacions per atur i a la vegada algun tipus 

de salari que aturats que no rebin cap tipus de prestació, el nombre d’aturats 

de la taula de tributació serà més gran que la de la taula de ocupació. Mentre 

que en períodes on hi ha més aturats que no reben cap tipus de prestació que 

aquells que reben salari i prestacions per atur, el nombre d’aturats de la taula 

d’ocupació serà més gran que el de la taula de tributació.  

Aquest llibre està format per tres fulles. La primera (15.Matriz) és una matriu 

que mostra les diferències entre les dades de tributació i ocupació a llarg d’una 

sèrie temporal per Comunitat Autònoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segona fulla del llibre (15.Gráfico), després de seleccionar la Comunitat 

Autònoma (o el total) que es vol visualitzar, triant l’opció de gràfic es pot veure 

l’evolució de les dades d’aturats segons les dades d’ocupació i tributació. 

Figura 50. Informe en matriu Datos Ocupación vs. Datos Tributación 
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6. Conclusions   
 

La implementació del projecte ha seguit la planificació establerta d’inici sense 

cap desviament important i s’ha pogut fer els lliuraments en les dates claus.  

Com a producte final s’entrega un sistema de magatzem de dades que compleix 

amb els requeriments demanats pel client i que permetrà realitzar un anàlisi i 

seguiment del sistema de prestacions socials.  

 

Pel que fa a les conclusions que es poden extreure de l’explotació del DW, s’ha 

de tenir en compte que només es disposa de dades de tributació fins al 2009. A 

partir d'aquella data fins avui, les dades del mercat laboral han anat 

empitjorant de manera dramàtica, així que caldria poder incloure dades més 

recents per fer un anàlisi més actual de les dades de tributació. Tot i així, es pot 

apreciar un canvi de tendència a partir del 2008. Les retribucions totals pugen 

de manera continuada fins el 2008, i a partir d’aquell moment les dels 

assalariats baixen, mentre que les retribucions dels desocupats continuen 

augmentant, com a conseqüència de l’augment de població receptora per 

aquest concepte. La retenció mitjana baixa lleugerament a partir del 2007, fet 

que es pot deure a la baixada del PIB i del salari mig. El percentatge 

d’assalariats pateix un comportament semblant: així, per exemple a Catalunya, 

és d’un 48,49% en el 2005, arriba a un màxim del 49,55% al 2006 i el 2009 ha 

baixat fins el 44,59%. Mentre que també a Catalunya, el total de població 

activa s’ha reduït en el mateix període passant d’un 66,32% a un 63,51%. 

Malgrat la reducció en el percentatge de població activa, el percentatge 

d’aturats ha passat del 17,83% al 18,92% (només es comptabilitzen aquells 

que tributen per la prestació d’atur).  

Figura 51. Gràfic Datos Ocupación vs. Datos Tributación 
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La resta de coeficients segueixen una evolució semblant: tant el salari sobre el 

total de prestacions arriba a un màxim al 2007 del 0,69 pel total d’Espanya al 

2007, mentre que al 2009 ja ha baixat fins un 0,66. És interessant la diferència 

per Comunitat Autònomes: així en aquelles amb població més envellida com 

Astúries, Galícia i Castella i Lleó, el coeficient al 2009 és del 0,51, 0,59 i 0,59 

respectivament. Mentre que pel mateix període, el coeficient és de 0,73, 0,71 i 

0,67 per Madrid, Balears i Catalunya. Els coeficients treballadors sobre 

habitants, assalariats sobre pensionistes i aturats segueixen una evolució 

temporal i una distribució geogràfica semblant al salari sobre el total de 

prestacions. 

 

Entre els informes presentats, també s’ha intentat fer un projecció del que 

resultaria el punt de col∙lapse del sistema si contínua el ritme de reducció de 

contribuïdors i augment de beneficiaris com en aquests darrers anys. 

Malauradament, només es disposen de dades fins el 2009, però seguint 

l’evolució del nombre d’assalariats i el perceptors no actius, s’arriba a la 

conclusió de que aquest any, el 2012, podríem estar arribant a aquest punt de 

col∙lapse. Si no s’arriba és molt possible que es degui a que aturats de llarga 

durada deixen de percebre les prestacions d’atur. En qualsevol cas, és un altre 

exemple de la utilitat que tenen les eines de Business Intelligence i els 

magatzem de dades per veure tendències i preveure el futur.  

 

A nivell personal, he tingut l’ocasió d’efectuar la implementació d’un projecte 

complet de principi a fi, amb totes les fases habituals en la realització de 

qualsevol projecte informàtic. Això em resulta especialment útil, ja que 

habitualment en la meva feina diària participo sobretot en fase d’implementació 

i, per tant, només puc veure els projectes d’una manera parcial.    

 

Finalment, en la meva vida laboral treballo amb eines OLAP, concretament amb 

Business Intelligence d’IBM Cognos. Així que l’elaboració d'aquest projecte m’ha 

donat l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement dels magatzems de dades a 

nivell teòric i poder introduir-me en alguns dels productes d’Oracle per aquest 

àrea, concretament Oracle Discoverer. També m’ha servir per a refrescar els 

meus coneixements sobre PL/SQL, llenguatge amb el que havia treballat molt fa 

anys i que he pogut retrobar gràcies a aquest projecte.  

7. Línies d’evolució de futur  
Pel que fa als possibles canvis o millores que es poden realitzar en el sistema, 

tot depèn dels objectius que vulgui aconseguir el client a partir d’aquest primer 

producte, nosaltres, com a consultora externa independent, podem subratllar 

diferents alternatives que es poden seguir a partir d’ara.  

En primer lloc, seria recomanable millorar el control d’errors durant els 

processos d’ETL. Si bé s’ha fet un control de les dades i dels fitxers d’entrada, 
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aquest ha estat específic pels fitxers que l’OADT ens ha proporcionat fins ara. 

Tal i com està dissenyat el sistema, si s’incorporen nous fitxers, la comprovació 

de la integritat de les noves dades s’hauria de fer de manera manual. 

Igualment, una manera de facilitar el control d’errors seria homogeneïtzant el 

format de les fonts de dades per tal de facilitar la seva càrrega. Així doncs, es 

recomana al client que faci servir una plantilla estàndard per als fitxers .csv que 

envien les diferents delegacions. Alternativament, l’entrada de dades també es 

podria fer d’una manera més amigable que amb l’enviament de fitxers .csv a 

partir de la creació d’una interfície desenvolupada amb .net o java, que a més 

de facilitar el procés d’extracció de dades també n’augmentaria la fiabilitat de 

les mateixes. 

Com s’ha comentat en l’apartat de conclusions, només es disposa de dades 

tributàries fins el 2009, a partir d'aquella data fins avui, les dades del mercat 

laboral han anat empitjorant de manera dramàtica, així que caldria poder 

incloure dades més recents per fer un anàlisi més actual de les dades de 

tributació. A banda d’aquest fet, també es podria ampliar la profunditat de 

dades que recull el magatzem. Per exemple, pel que fa les zones, actualment 

només es disposa de Comunitats Autònomes. Seria útil poder disposar de 

províncies, i fins i tot municipis (en aquest cas s’hauria de crear un magatzem 

departamental per a cada Comunitat Autònoma). Igualment, en una informació 

que és molt depenent de la temporada i del turisme, resultaria especialment 

valuós disposar com a mínim d’informació mensual i no només anual com ara. 

De manera semblant, també es podria incloure un altra dimensió que recollís 

els sectors de treball: construcció, indústria, etc, per així poder veure l’evolució 

i tendència de l’ocupació i retribucions en els diferents sectors. També es podria  

augmentar la sèrie temporal per veure tendències a més llarg termini que 

poden posar de manifest canvis en el model productiu i en el teixit social; 

aquest augment del període estudiat es podria implementar amb la creació d’un 

magatzem de dades corporatiu per tal de disposar d’aquesta sèrie històrica de 

dades. A més, podria ser interessant la creació de  magatzems de dades 

departamentals, afegint a les dades de tributació existents, un altre magatzem 

amb dades d’ocupació. D’aquesta manera es podrien creuar els dos tipus de 

dades, tributació i ocupació,  el que permetria disposar de més detall i un mapa 

més complert la situació i sostenibilitat de prestacions, tenint en compte tots els 

segments de població. 

Donada la natura de les dades que es tracten, el volum de dades no hauria de 

créixer a mig o llarg termini i per tant, no creiem necessari que s’hagi 

d’optimitzar el sistema amb la introducció d’índex per a millorar l’accés a les 

taules i el rendiment de les consultes. Però si s’implementen alguns dels 

suggeriments que hem fet com la creació de magatzem de dades corporatius o 

departamentals, si que s’hauria d’estudiar l’optimització del sistema.  

Si més endavant, l’OADT determina que els seus tècnics han de poder crear els 

seus propis informes, es podria plantejar la introducció de la versió d’Oracle 
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Discoverer –Discoverer Plus; que es pot fer servir des de qualsevol navegador 

d’Internet i resulta més senzilla de fer servir pels usuaris finals.  

Finalment, si l’OADT decideix augmentar la profunditat d’algunes dimensions, 

com les de lloc i/o temps, amb la consegüent creació de magatzem de dades 

corporatiu i departamental, es podria plantejar passar-se a una programari de 

gestió de base de dades que permeti treballar amb estructures MOLAP en 

comptes de les ROLAP utilitzades en aquest projecte que ens ocupa.  

8. Glossari   
Ad-hoc (consulta): consultes a bases de dades creades de forma dinàmica per 

usuaris finals, normalment a través d'interfícies gràfiques fàcils d'utilitzar, sense 

necessitar de tenir un coneixement profund del llenguatge SQL.  

BI (Business Intelligence): conjunt d'eines i tecnologies per a la recollida, 

anàlisi i accés a informació amb l’objectiu d’ajudar a la pressa de decisions i 

predir tendències.  

CSV (Comma-Separated Values): és un tipus de fitxer per emmagatzemar 

dades (números i text) en forma tabular. El fitxer CSV està format per 

registres, delimitats per separadors de diversos tipus: comes, punts, salts de 

línea, etc. El format .CSV és utilitzat de manera general entre usuaris i es 

suportat per la majoria de programes, el que el fa molt útil com a punt 

intermedi per a l’importació/exportació de dades entre diferents aplicacions.  

Cursor: estructura de control que permet recorre els registres d’una taula en 

una base de dades. D’aquesta manera el cursor facilita el tractament d’aquests 

registres.    

Datamart: magatzem de dades departamental 

ETL (Extract, Transform and Load): procés d’extracció, transformació i càrrega 

que permet obtenir dades de múltiples fonts, formatjar-les i filtrar-les i 

carregar-les en una base o magatzem de dades pel seu anàlisi posterior. 

EUL (End User Layer): fa referència a l’usuari final d’Oracle Discoverer. EUL 

emmascara la complexitat i l’estructura del magatzem de dades proporcionant 

als usuaris finals una interfície fàcil d’entendre i d’utilitzar sense coneixements 

específics de bases de dades. 

Magatzem de dades (Data warehouse): sistema d’informació orientat a un 

domini, integrat, no volàtil, que varia en el temps i que serveix com a ajuda en 

pressa de decisions d'una organització 

Magatzem de dades corporatiu: conjunt de dades que guarda integrades 

totes les dades històriques de l’empresa. 

MDX (Multidimensional expressions): llenguatge de consulta per a bases de 

dades multidimensionals sobre cubs OLAP, s'utilitza en Business Intelligence per 

la generació d'informes per a la presa de decisions basats en dades històriques, 

amb la possibilitat de canviar la estructura, i permetent la rotació del cub.  

Mineria de dades (data mining): mineria de dades és una disciplina que busca 

identificar patrons i establir relacions entre dades. És un concepte relacionat 
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amb OLAP, però amb una diferència important, OLAP és interactiva i la mineria 

de dades no ho és. 

OADT: el nostre client, Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo. 

OLAP (Online Analytical Processing): Processament analític en línia, també 

conegudes com bases de dades analítiques. És un conjunt d’eines de consulta 

de grans quantitats de dades que utilitzen estructures multidimensionals o cubs 

OLAP que contenen dades procedents de bases de dades o sistemes 

transaccionals. Utilitzat per les empreses per millorar el coneixement sobre 

l’empresa i per fer informes de vendes, direcció, marketing i similars. 

OLTP (Online Transaction Processing): sistema operacional orientat a 

aplicacions transaccionals, usualment per entrada de dades i recuperació i 

processament de les dades diàries de les organitzacions. 

Oracle DataBase Express Edition: versió gratuïta del gestor de base de 

dades relacional desenvolupat per Oracle Corporation. 

Pensions contributives: prestacions econòmiques per part de l’estat, de 

duració indefinida per diversos motius: jubilació, incapacitat, viduïtat, etc.  

Pensions no contributives: prestacions econòmiques per part de l’estat que 

es reconeixen a aquells ciutadans que manquin els recursos suficients per a la 

seva subsistència, encara que no hagin cotitzat el temps suficient per obtenir 

les pensions de tipus retributives.  

PL/SQL: Llenguatge de programació propietat d'Oracle i que és una extensió 

del llenguatge SQL. Suporta totes les consultes i manipulació de dades que es 

fan servir en SQL, però inclou característiques com el maneig de variables, les 

estructures modulars, les estructures de control de flux, la presa de decisions i 

el control d’excepcions. 

Població activa: nombre de persones en el mercat de treball, és a dir, que 

disposen de treball o el busquen. També es pot definir com la suma 

d'assalariats i desocupats. 

Població inactiva (també passiva o no activa): persones que no formen part 

del mercat de treball: o bé no estan en edat legal de treballar, o bé no busquen 

treball.  

Quadre de comandament (dashboard): és una eina de BI que visualitza 

l'estat actual de les mètriques i els indicadors clau de rendiment (KPIs, Key 

Performance Indicators) d'una organització amb l'objectiu de tenir una visió 

ràpida de la situació de la mateixa en un moment determinat.   

SQL (Structured Query Language): llenguatge de consulta estructurat utilitzat 

per crear, modificar i recuperar dades d’un sistema de base de dades relacional. 

SQL*Loader: utilitat d'importació de dades que possibilita la càrrega 

automàtica de dades externes (residents en fitxers) en taules de la base de 

dades. La informació pot carregar-se en una o varies taules prèviament creades 

i que poden tenir contingut previ. Les noves dades podran substituir a les que 

ja existien en les taules o bé afegir-les com a noves files. 
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Staging: en IT correspon al procés de manipulació i tractament d'informació 

per canviar la manera en que aquesta es presenta i adaptar-la al format o 

requeriments de etapes posteriors o altres aplicacions. 

Taxa d’atur: coeficient entre el nombre de desocupats i el total de població 

activa.  

Taxa d’activitat: coeficient entre la població activa i la població en edat activa 

(normalment expressada en percentatge).  
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10. Annexos   

10.1 Arxius inclosos  

Els arxius necessaris per a la implementació del magatzem de dades estan 

localitzats en la carpeta TFC.  

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Carpeta que conté els arxius d'implementació 

http://www.java2s.com/Code/Oracle/PL-SQL/CatalogPL-SQL.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/PL-SQL/CatalogPL-SQL.htm
http://www.oracle.com/pls/db102/portal.portal_db?selected=3
http://download.oracle.com/docs/html/B13917_03/1intro.htm
http://download.oracle.com/docs/html/B13917_03/1intro.htm
http://st-curriculum.oracle.com/tutorial/DBXETutorial/index.htm
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/ldr_concepts.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/OLAP


Magatzem de dades pel sistema de prestacions socials. OADT 

                                                         Memòria final 

Sergi Garcia Giral, Juny del 2012   Pàg. 58 de 60 
 

La carpeta inclou un arxiu .bat (Procesos ETL) que automatitza els processos i 

dos carpetes, DatosTributacion_SQLFiles i Informes_Discoverer. Fent un doble 

clic a l’arxiu Procesos ETL apareix el menú principal dels processos d’ETL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carpeta “DatosTributacion_SQLFiles”  conté: 

 els arxius .bat que són cridats pel procés principal Procesos ETL.  

 els arxius .sql que contenen totes les instruccions d’accés a la base de 

dades.   

 els fitxers .csv proporcionats per l’OADT.   

A més, en aquesta mateixa carpeta es generaran els fitxers de control i els logs 

que es produeixen durant l’execució dels processos ETL.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la carpeta Informes_discoverer conté:  

 Els informes predefinits que demana l’OADT.  

 L’arxiu .eex (EUL_backUp.eex)de l’exportació de l’àrea de negoci, i que 

pot ser importada en Discoverer Administrator en cas de que l’esquema 

que conté l’EUL sigui esborrat.   

Figura 54. Carpeta DatosTributacion_SQLfiles 

Figura 53. Pantalla principal de processos ETL 
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10.2 Accés i usuaris 

Els usuaris/esquemes que s’han creat per allotjar l’estructura dels magatzem de 

dades són els següents:  

 

 

 

 

 

 

10.3 Importar EUL  

Si durant el procés d’ETL s’ha esborrar l’esquema l’EUL, s’ha d’importar l’arxiu 

.eex que correspon a la còpia de l’EUL. Durant l’inici de sessió en Discoverer 

Desktop, a l’introduir les credencials de l’usuari el qual conté l’esquema amb 

l’EUL, rep el missatge de que l’usuari no té accés a cap EUL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es selecciona l’opció de crear un EUL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

 

 

 

un cop s’ha iniciat la sessió al menú es selecciona l’opció d’importar.  

Usuari Clau Accés 

system uoc Administrador de la base de dades XE 

sta uoc Administrador de l’esquema STA  

dw uoc Administrador de l’esquema DW 

eul uoc Esquema on es guarda l’EUL de Discoverer 

Figura 55. Usuaris i claus d'accés a Oracle i Discoverer 

Figura 56. Missatge no accés a cap EUL 

Figura 57. Creació d'EUL 
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Es selecciona el arxiu EUL_backUp.eex de la carpeta Informes_Discoverer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot prement el botó iniciar es procedeix a importar l’EUL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop la importació ha finalitzat es pot visualitzar l’àrea de negoci.  

Figura 58. Selecció d'importar al menú 

Figura 59. Selecció fitxer .eex 

Figura 60. Inici d'importació de l'EUL 


