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1. Procés en la gestió d’una multa de tràfic. 

1.1 Donar d’alta la infracció comesa en l’expedient. 
a. Informar de les dades del expedient.  

Matricula  (Matricula del vehicle multat) 
DNI   (DNI del propietari del vehicle) 
Infracció  (Codi d’identificació de la infracció comesa) 
Agent   (Codi de l’agent que ha posat la multa) 
Lloc   (lloc on s’ha produït la infracció)  
Datahora  (Data i hora en el que s’ha produït la infracció) 
Marca Vehicle (Marca del vehicle multat) 
Model vehicle  (Model del vehicle multat) 

 
a. Tindrem accés a una base de dades amb tots els vehicles matriculats. 

(Aquesta informació està disponible d’un altre aplicatiu, i només l’utilitzarem per 
extreure informació). 
Matricula  (Matricula del vehicle multat) 
Marca vehicle  (Marca del vehicle multat) 
Model vehicle  (Model del vehicle multat) 
Any matriculació (Any matriculació del vehicle) 
 

b. Totes les infraccions estaran codificades, i tindran les seves pròpies característiques. 
Codi infracció  (Codi de d’infracció) 
Descripció  (Descripció de d’infracció) 
Bonificació  (Indicarà si té bonificació) 
retirada carnet  (Si implica retirada de carnet) 
dies bonificació (Fins quants dies s’aplica la bonificació) 
Grau infracció  (grau d’infracció) 
Recàrrec ?? 

El grau d’infracció estarà codificat, d’aquesta manera podrem ampliar o retallar-los 
de manera molt senzilla. Per començar tindrem tres graus d’infracció: 

Infraccions lleus  
Infraccions greus 
Infraccions molt greus 

 
c. Els Agents estaran codificats.  

(Aquesta informació està disponible d’un altre aplicatiu, i només l’utilitzarem per 
extreure informació). 

 Codi Agent  (Codi de l’agent) 
Nom   (Nom de l’agent) 
Cognoms  (Cognoms de l’agent) 
Data Alta  (Data d’alta de l’agent) 
Sexe   (Sexe de l’agent) 
Data naixement  (Data naixement de l’agent) 

d. Les marques d’automòbils estaran codificades.  
(Aquesta informació està disponible d’un altre aplicatiu, i només l’utilitzarem per 
extreure informació). 
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 Codi Marca  (Codi de la marca del vehicle) 
Marca   (Marca del vehicle) 
País Fabricació (País fabricació)  

e. Cada marca d’automòbil , fabrica diferents models, per això aquests també estaran 
codificats.  
(Aquesta informació està disponible d’un altre aplicatiu, i només l’utilitzarem per 
extreure informació). 

 Codi marca  (Codi marca del vehicle) 
Codi Model  (Codi model del vehicle) 
Model   (Model del vehicle) 
Numero rodes  (Numero de rodes del vehicle) 
Numero de portes (Numero de portes del vehicle) 
Tipus automòbil   (Tipus d’automòbil “cotxe, camió, moto”) 
Any fabricació (Any fabricació ) 
Numero places (Numero de places) 
 

1.2 Informar al infractor. 
Un cop entrades les dades de la multa, s’ha d’enviar un correu amb la multa a la persona 
sancionada. 

 

1.3 Que és pot fer amb la multa ? 
Un cop la persona sancionada ha rebut la multa pot fer el següent:   

f. Pagar abans de N dies ( Bonificació del 50%). 
g. Pagar abans de N dies. ( Paga el 100% de l’import). 
h. No pagar. ( Pagarà el 100% + un recàrrec mitjançant un embarg en el compte). 
i. Recórrer la multa. 

i. Si s’accepta el recurs la multa s’anul·la. 
ii. Si no s’accepta el recurs ha de pagar el 100% de l’import, i ja no te dret a la 

bonificació. 
 

1.4 Com es pot pagar una multa ? 
La multa és pot pagar tota de cop o fraccionada. 
 
Les diferents maneres de pagar una multa són: 

j. En efectiu 
i. Tancar l’expedient. 

k. Targeta de Crèdit 
i. Tancar l’expedient. 

l. Gir Postal 
i. No tancar l’expedient fins rebre confirmació 

m. Transferència Bancària 
i. No tancar l’expedient fins rebre confirmació. 

n. Pagament aplaçat (en aquest cas s’haurà de saber en quants períodes s’aplaça la multa). 
i. No tancar l’expedient fins haver rebut tots els pagaments 
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1.5 Quins estats pot tenir una multa de tràfic. 
1. En tramitació 
2. Pendent de pagar 
3. Recorreguda 
4. Anul·lada 
5. Tancada 
6. Pagada, pendent de confirmació bancària. 
7. En procés de pagament ( pagament aplaçat) 
8. En procés d’embarg 
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2. Multi-ajuntament. 
 

Aquest aplicatiu de gestió de multes de tràfic, estarà dissenyat per poder en qualsevol moment 
utilitzar-se en mes d’un ajuntament. Per poder assolir aquest objectiu totes les taules del 
aplicatiu hauran de tenir un codi d’ajuntament dins de la clau primària. 

3. Entitats que intervenen en la gestió d’una multa. 
• AJUNTAMENT 
• EXPEDIENT 
• ACCIONS EXPEDIENTS 
• TIPUS ACCIONS EXPEDIENT 
• COMENTARIS ACCIONS EXPEDIENTS 
• COMENTARI EXPEDIENT 
• INFRACCIONS 
• GRAUS D’INFRACCIO 
• FORMAS DE PAGAMENT 
• PAGAMENT APLAÇAT 
• ESTATS EXPEDIENTS 
• EMPLEATS 
• AGENTS   (és d’un altre model de dades) 
• MODELS VEHICLES (és d’un altre model de dades) 
• MARQUES VEHICLES (és d’un altre model de dades) 
• VEHICLES MATRICULATS (és d’un altre model de dades) 
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4. Flux de la gestió de multes. 
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5. Diagrama Entitat / Relació. 
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5.1  Definició del model Entitat / Relació 
 

EXPEDIENT: 
  Totes les dades del expedient, i l’estat en el que es troba en aquests moments. 
 
  COMENTARI_EXPEDIENT: 

Per cada expedient l’encarregat de donar d’alta l’expedient, podrà afegir els comentaris pertinents. 
 
  ACCIONS_EXPEDIENT: 

Per cada expedient es guardaran totes les accions que es realitzin sobre aquest. És un històric de tot el 
procés que ha seguit el expedient, amb els seus diferents canvis d’estat.  
 
COMENTARIS_ACCIONS_EXP: 
EL igual que pels comentaris generals sobre l’expedient, per cada acció realitzada, l’encarregat podrà 
donar d’alta comentaris sobre aquestes accions. 
 
TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT: 
Totes les accions que es poden fer sobre un expedient estaran definides i donades d’alta. Com a 
diferents accions tindrem: 
 

• Pagar la multa 
• Pagar la multa amb recàrrec 
• Pagar la multa amb fraccionaments 
• Recórrer la multa 

 
PAGAMENT_APLAÇAT: 
Indicarà si el pagament és vol fraccionar, i en quant temps es fracciona. 

• Pagament sense fraccionament. (numero de fraccionaments 1) 
• Pagament a 30 dies. (numero de fraccionaments 2) 
• Pagament a 60 dies. (numero de fraccionaments 3) 
• Pagament a 90 dies. (numero de fraccionaments 4) 

Sempre es conta un fraccionament del pagament inicial, per això en el cas de no fer fraccionament es 
posarà 1. 
 
FORMAS_DE_PAGO: 
Indicarà les formes de pagament, com per exemple: 
 

• Efectiu 
• Gir postal 
• Targeta de crèdit 
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ESTATS_EXPEDIENT: 
Indicarà els diferents estats en els que pot estar un expedient. 
 

• Tramitació 
• Pagat 
• Procés d’embargament 
• Revisió 

 
INFRACCIONS: 
Tots els tipus d’infraccions que són causes de sancionar, estaran codificades i donades d’alta. 
D’aquesta manera el manteniment és molt senzill. 
 
GRAUS_INFRACCIONS: 
Les diferents infraccions les dividirem en diferents graus d’infracció: 
 

• Lleu 
• Greu 
• Molt Greu 

 
EMPLEAT: 
Els empleats també estaran codificats, i es guardarà informació d’ells. 
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6. Disseny Base de Dades 
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6.1 Definició del model de dades 
 
6.1.1 Expedient 
 

Guarda tots els expedients de l’ajuntament. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, Cod_expedient ) 
 Es crearà una seqüència per generar el codi d’expedient. (expedient_seq )  
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_expedient 
  Camp numèric de longitud 8. 

 Identificador únic de l’expedient. 
 

• Matricula 
  Camp alfanumèric de longitud 10. 

  Identifica la matrícula del vehicle multat 
•  DNI 

   Camp alfanumèric de longitud 9. 
  DNI del infractor 

• Codi_infracció 
  Camp numèric de longitud 4. 

  Codi identificador de la infracció comesa. 
• Cod_agent 

 Camp numèric de longitud 4. 
  Codi identificador de l’agent que ha posat la multa 

• Lloc_infracció 
  Camp alfanumèric de longitud 40. 

  Lloc on s’ha produït la infracció  
• Datahora 
  Camp de tipus Data. 

  Data i hora en el que s’ha produït la infracció 
• Cod_marca_veh 

 Camp numèric de longitud 4. 
 Codi que identifica la marca del vehicle.  

( La taula on estan les marques dels vehicles correspon a un altre aplicatiu, i 
nosaltres suposem que ja està informat ) 

• Cod_model_veh 
  Camp numèric de longitud 4. 

  Codi que identifica el model del vehicle. 
( La taula on estan els models dels vehicles correspon a un altre aplicatiu, i 
nosaltres suposem que ja està informat ) 

• Cod_estat_exp 
   Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que identifica l’estat en el que es troba l’expedient. 
• Import_multa 
  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 
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  Import de la multa 
• Import_recarrec 
  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 

  Import del recàrrec de la multa en el cas que es pagui fora de termini. 
• Import_amb_bonificació 

  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 
 Import de la bonificació de la multa, en el cas que es pagui abans dels dies 

 estipulats pel tipus de sanció.  
• Cod_forma_de_pago 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que identifica la forma de pagament. 
• Cod_pagament_aplaçat 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que identifica com es fa el pagament. 
• Cod_empleat 

   Camp numèric de longitud 6. 
  Codi que identifica l’empleat que ha gestionat l’expedient. 
• Imp_pte_aplaçat 
  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 
  Import pendent de pagar, en el cas de pagament amb aplaçament. 
• Import_pagat 
  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 

  Import pagat de la multa. 
• Num_pagos_ptes 
  Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 

  Numero de pagaments pendents en el cas de pagament aplaçat. 
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6.1.2 Comentari_expedient 
 

Guarda els comentaris de cadascun dels expedients. 
Aquesta taula s’ha estructurat amb numero de línies, per no limitar un comentari a la 

longitud d’un camp. D’aquesta manera es pot posar el comentari sense limitació del espai. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, Cod_expedient, Num_linia ) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_expedient 

 Camp numèric de longitud 4. 
 Identificador únic de l’expedient.  

• Num_linia 
  Camp numèric de longitud 4. 

  Numero de línia del comentari.  
 

• comentariI 
  Camp numèric de longitud 4. 

  comentari de l’expedient 
• Datahora 
  Camp numèric de longitud 4. 

  Data i hora en que es va introduir la línia de comentari.  
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6.1.3 Accions_expedient 
 

Guarda totes les accions realitzades sobre l’expedient. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, Cod_expedient, Num_acció ) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_expedient 
  Camp numèric de longitud 8. 
  Identificador únic de l’expedient.  
• Num_acció 
  Camp numèric de longitud 8. 
  Numero de acció realitzada sobre el comentari.  

 
• Tipo_accióI 
  Camp numèric de longitud 2. 
  Comentari de l’expedient 
• Datahora 
  Camp format data. 
  Data i hora en que es va introduir la línia de comentari.  
• Cod_empleat 
  Camp numèric de longitud 6. 

  Codi de l’empleat que ha realitzat l’acció. 
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6.1.4 Comentaris_accions_exp 
 

Guarda els comentaris realitzats sobre les accions realitzades sobre l’expedient. 
 

La clau primària està formada per (Ajuntament, Cod_expedient, Num_acció, Num_linia) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_expedient 
  Camp numèric de longitud 8. 

  Identificador únic de l’expedient.  
• Num_acció 
  Camp numèric de longitud 8. 
  Numero de acció realitzada sobre el comentari.  
• Num_linia 
   Camp numèric de longitud 3. 

 Numero de línia del comentari.  
 

• comentariI 
   Camp alfanumèric de longitud 80. 
  Comentari de l’expedient 
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6.1.5 Tipus_accions_expedient 
 

Indica les diferents accions que es poden realitzar en l’expedient. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, Tipo_accio ) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Tipo_accio 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que identifica el tipus d’acció.  
  Valors de la taula. 

 
01 Alta expedient 
02 Baixa Expedient 
03 Modificació expedient 
04 Pagar multa amb un pagament 
05 Pagar multa amb fraccionaments 
06 Recórrer multa 
07 Multa en procés d’embarg 
08 Multa pagada amb un embargament 

 
• Descripcio 
  Camp alfanumèric de longitud 80. 

  Descripció del tipus d’acció. 
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6.1.6 Estats_expedient 
 

Indica els diferents estats en els que pot estar l’expedient. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, cod_estat_exp ) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_estat_exp 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que Identifica l’estat de l’expedient.  
  Valors de la taula 

 
01 Tramitació 
02 Pagat 
03 Pagant en fraccionaments 
04 Procés d’embarg 
05 En revisió 
06 Anul·lat 

 
• Descripcio 
  Camp alfanumèric de longitud 80. 

  Descripció de l’estat. 
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6.1.7 Infraccions 
 

Indica les diferents infraccions per les que es pot multar. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, codi_infracció ) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Codi_infraccio 
  Camp numèric de longitud 4. 

   Codi que Identifica totes les infraccions. 
 

• Grau_infraccio 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Codi que identifica el grau de d’infracció. 
• Descripcio 
  Camp alfanumèric de longitud 80. 

  descripció del codi d’infracció. 
• Bonificacio_sn 
  Camp alfanumèric de longitud 1. 

  Indica si la infracció pot tenir bonificació. 
  Tindrà un check de base de dades que validarà el valor ‘S’ o ‘N’ 

• Dies_bonificacio 
  Camp numèric de longitud 2. 

  Indica els dies de bonificació, en el cas de no tenir bonificació es pot no  
  informar aquest camp o posar-lo a 0. 

• Retirar_carnet_sn 
  Camp alfanumèric de longitud 1. 

  Indica si la infracció comporta retirada de carnet. 
  Tindrà un check de base de dades que validarà el valor ‘S’ o ‘N’ 

• Perc_bonificacio 
   Camp numèric amb decimals de longitud 3 enters i  2 decimals 

  Indica el percentatge a bonificar en el cas de que tingui bonificació. 
• Dies_pagament_sense_carrec 
  Camp numèric de longitud 3. 

  Indica els dies de pagament en els que no s’aplicarà recàrrec. 
• Import_multa 

   Camp numèric amb decimals de longitud 11 enters i  2 decimals 
  Import de la multa per la infracció comesa. 
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6.1.8 Graus_infraccio 
 

Indica les diferents graus d’infracció en els que podem classificar un infracció. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, grau_infracció) 
 

• Ajuntament  
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Grau_infraccio 

  Camp numèric de longitud 4. 
  Codi que Identifica el grau de la infracció. 
  Valors de la taula 

 
01 LLEU 
02 GREU 
03 MOLT GREU 

 
 
• Descripcio 
  Camp alfanumèric de longitud 80. 

  descripció del codi d’infracció. 
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6.1.9 Formas_de_pago 
 

Indica les diferents formes de pagament acceptades. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, cod_estat_exp ) 
 

• Ajuntament   
  Camp numèric de longitud 4.  

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_forma_de_pago  
  camp numèric de longitud 2. 

 Codi que identifica les diferents formes de pagament. 
 Valors de la taula 

 
01 Efectiu 
02 Targeta de crèdit 
03 Gir Postal 
04 Transferència bancària 

 
 

• Descripcio    
   camp alfanumèric de longitud 80. 

  descripció del codi de forma de pagament. 
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6.1.8 Pagament_aplaçat 
 

Indica com es vol realitzar el pagament, amb un pagament o amb mes d’un pagament  
    (aplaçat). 

 
La clau primària està formada per ( Ajuntament, cod_pagament_aplaçat ) 

 
• Ajuntament    

 camp numèric de longitud 4. 
 Identifica l’ajuntament gestor.  

• Cod_pagament_aplaçat   
  camp numèric de longitud 2. 

  Codi que Identifica el codi de pagament aplaçat. 
  Valors de la taula 

 
01  No aplaçat. (Un pagament) 
02  Aplaçat a 30 dies 
03  Aplaçat a 60 dies 
04 Aplaçat a 90 dies 

 
 

• Descripcio   
  camp alfanumèric de longitud 80. 

 descripció del codi d’infracció. 
• Num_pagaments    

  camp numèric de longitud 2. 
 Numero de pagaments que es faran per pagar la multa. 
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6.1.9 Empleats 
 

Empleats que treballen en l’ajuntament gestor i que indicarà si poden treballar amb els 
expedients. 
 

La clau primària està formada per ( Ajuntament, cod_empleat ) 
 

• Ajuntament   
  Camp numèric de longitud 4. 

  Identifica l’ajuntament gestor.  
• Cod_empleat   
  Camp numèric de longitud 6. 

  Codi que Identifica l’empleat. 
 

• Nom_cognoms 
   Camp alfanumèric de longitud 60. 

  Nom i cognoms de l’empleat. 
• DNI 
   Camp alfanumèric de longitud 14. 

  DNI de l’empleat. 
• Data_alta  
   Camp tipus Data. 

  Data alta de l’empleat. 
• Data_baixa  
   Camp tipus Data  

  Data de baixa 
• Permis_expedients_sn 
   Camp alfanumèric de longitud 1. 

 Indica si l’empleat té permís per treballar amb els expedients, per defecte no es 
 tindrà permís. 
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6.2 Definició del tamany de les dades 
 

Per començar hem de tenir en compte que totes les dades del expedient s’han de mantenir 
quatre anys i que l’ajuntament pel que estem fent el projecte té una població de 250000 
habitants.  
 
Per a definir el tamany de les taules tenim en compte que els camps numèrics ocupen sempre 4 
bytes, i que les dates ocupen sempre 8 bytes. Els camps alfanumerics ocupen tants bytes com 
caracters s’han definit.  
 
Definirem els valors de ocupació (PctFree) i lliure (Pct Used) per a totes les taules igual. 
Aquests valors seran els següents: 

Pct Free  5 % 
Pct Used  95 % 

 
Aquests valors els he assignat d’aquesta manera perquè seran taules on en la majoria dels casos 
s’afegirà informació i es modificarà certa informació com pot ser l’estat. També s’ha de tenir 
en compte que no permetrem esborrar dades, sino que en aquests casos el que es fa es un canvi 
d’estat. Això provocarà que no hi hagi molta fragmentació de dades, i per aquest motiu el Pct 
Free és tan baix.  

 
6.2.1 Expedient 
 

Calculem una mitja d’una multa l’any per habitant,  
per tant tenim, 250.000 multes * 4 anys = 1.000.000 d’expedients a guardar. 
 
La longitud d’un registre del expedient és de 131 bytes. 

 Tamany de la taula: 1.000.000 registres * 131 bytes = 131.000.000 bytes = 130Mb 
 

Com és una taula amb molta informació, el extent inicial el calcularem amb el tamany 
d’informació d’un any, és a dir que l’extent inicial serà de 32Mb, i com preveiem que cada any  
augmentarà en un 2% els expedients, posarem un Pct Increase del 2%. 
 

6.2.2 Comentari_expedient  
 
 Calculem un comentari per expedient, amb una mitja de 3 línies per comentari, 

Per tant tenim, 1.000.000 d’expedients * 3 línies per expedient = 3.000.000 de línies de 
comentari. 
 

 La longitud d’un registre del expedient és de 100 bytes. 
Tamany de la taula: 3.000.000 registres *  100 bytes = 300.000.000 bytes = 300Mb 
 
Com és una taula amb molta informació, el extent inicial el calcularem amb el tamany 
d’informació d’un any, és a dir que l’extent inicial serà de 75Mb, i com preveiem que cada any  
augmentarà en un 2% els expedients, posarem un Pct Increase del 2%. 
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6.2.3 Accions_expedients 
 

Calculem un mitja de 3 accions per expedient (Com a mínim sempre tindrà dues accions, l’alta 
i el pagament o anul·lació). 
 
Per tant tenim, 1.000.000 d’expedients * 3 accions = 3.000.000 de registres 
 

 La longitud d’un registre del expedient és de 28 bytes. 
Tamany de la taula: 3.000.000 registres *  28 bytes = 84.000.000 bytes = 84Mb 
 
Com és una taula amb molta informació, el extent inicial el calcularem amb el tamany 
d’informació d’un any, és a dir que l’extent inicial serà de 21Mb, i preveiem que cada any  no 
augmentarà les accions sobre els expedients, per tant posarem un Pct Increase del 0%. 
 

6.2.4 Comentaris_accions_exp 
 

En la majoria de casos amb una línia per acció hi haurà suficient.  
Per tant tenim, 3.000.000 d’accions * 1 línia per acció = 3.000.000 de registres 
 

 La longitud d’un registre del expedient és de 96 bytes. 
Tamany de la taula: 3.000.000 registres *  96 bytes = 288.000.000 bytes = 288Mb 

 
Com és una taula amb molta informació, el extent inicial el calcularem amb el tamany 
d’informació d’un any, és a dir que l’extent inicial serà de 72Mb, i preveiem que cada any  no 
augmentaran els comentaris sobre accions, per tant posarem un Pct Increase del 0%. 

 
6.2.5 Ajuntaments 
 

Encara que el model de dades suporta mes d’un ajuntament, aquest projecte només tracta un 
ajuntament. 

  
 La longitud d’un registre del expedient és de 44 bytes. 

Tamany de la taula :1 registre   *  44 bytes = 44 bytes 
 
6.2.6 Empleats 
 
 Considerem que en aquest ajuntament treballen 15 persones. 
  
 La longitud d’un registre del expedient és de 99 bytes. 

Tamany de la taula: 15 registres * 99 bytes = 1485 bytes 
 
6.2.7 Estats_expedient 
 
 Tenim sis estats diferents en els que es pot trobar un expedient. 
 
 La longitud d’un registre del expedient és de 88 bytes. 

Tamany de la taula: 6 registres * 88 bytes = 528 bytes 
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6.2.8 Infraccions 
 
 Calculem unes 100 infraccions diferents per les quals es poden posar multes. 
 

La longitud d’un registre del expedient és de 110 bytes. 
Tamany de la taula: 100 registres * 110 bytes = 11.000 bytes = 11Mb 
 

6.2.9 Graus_infraccio 
 
 Tenim tres graus d’infraccions. 
 

La longitud d’un registre del expedient és de 88 bytes. 
Tamany de la taula: 3 registres * 88 bytes = 264 bytes  
 

6.2.10 Formas_de_pago 
 

Tenim quatre opcions per fer els pagaments. 
 

La longitud d’un registre del expedient és de 88 bytes. 
Tamany de la taula: 4 registres * 88 bytes = 352 bytes  

 
 
6.2.11 Tipus_accions_expedient 
 

Sobre un expedient podem realitzar vuit accions diferents. 
 

La longitud d’un registre del expedient és de 88 bytes. 
Tamany de la taula: 8 registres * 88 bytes = 704 bytes  

 
6.2.12 Pagament_aplaçat 
 

Tenim quatre opcions de fer un pagament. 
 

La longitud d’un registre del expedient és de 92 bytes. 
Tamany de la taula: 4 registres * 92 bytes = 368 bytes  
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7. Script generació base de dades 
--  
-- SCRIPT GENERACIO BASE DE DADES  
--   (gestió de multes de tràfic) 
-- 
--   Marc Marlet Fonollosa (mmarlet@uoc.edu) 
--   Treball fi carrera  
--   5 de Maig del 2004 
--  
 
/*  
 * Creació de la seqüència de l'expedient 
 */  
 
CREATE SEQUENCE EXPEDIENT_SEQ 
 INCREMENT BY 1 
 START WITH 1 
 NOCYCLE 
 CACHE 20; 
 
/* 
 * Creació del Tablespace del projecte 
 */ 
 
CREATE TABLESPACE TFC 
DATAFILE 'c:/uoc/tfc' SIZE 850M REUSE; 
 
/* 
 * Creació de les taules del projecte 
 */ 
 
CREATE TABLE GRAUS_INFRACCIO 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,GRAU_INFRACCIO  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 512 
 NEXT 64 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE EMPLEATS 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_EMPLEAT  NUMBER(6) NOT NULL 
 ,NOM_COGNOMS  VARCHAR2(60) NOT NULL 
 ,DNI  VARCHAR2(14) NOT NULL 
 ,DATA_ALTA  DATE NOT NULL 
 ,DATA_BAIXA  DATE 
 ,PERMIS_EXPEDIENT_SN  CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
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 STORAGE( 
 INITIAL 2048 
 NEXT 512 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE ACCIONS_EXPEDIENT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_EXPEDIENT  NUMBER(8) NOT NULL 
 ,NUM_ACCIO  NUMBER(8) NOT NULL 
 ,TIPO_ACCIO  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DATAHORA  DATE NOT NULL 
 ,COD_EMPLEAT  NUMBER(6) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 22020096 
 NEXT 22020096 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE COMENTARIS_ACCIONS_EXP 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_EXPEDIENT  NUMBER(8) NOT NULL 
 ,NUM_ACCIO  NUMBER(8) NOT NULL 
 ,NUM_LINIA  NUMBER(3) NOT NULL 
 ,COMENTARI  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 75497472 
 NEXT 75497472 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE FORMAS_DE_PAGO 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_FORMA_DE_PAGO  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 512 
 NEXT 64 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
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CREATE TABLE PAGAMENT_APLAÇAT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_PAGAMENT_APLAÇAT  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ,NUM_PAGAMENTS  NUMBER(2) NOT NULL 
  ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 512 
 NEXT 64 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,TIPO_ACCIO  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 1024 
 NEXT 256 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE ESTATS_EXPEDIENT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_ESTAT_EXP  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 1024 
 NEXT 256 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE EXPEDIENT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,MATRICULA  CHAR(10) NOT NULL 
 ,DNI  CHAR(9) NOT NULL 
 ,CODI_INFRACCIO  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_AGENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,LLOC_INFRACCIO  VARCHAR2(40) NOT NULL 
 ,DATAHORA  DATE NOT NULL 
 ,COD_MARCA_VEH  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_MODEL_VEH  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_ESTAT_EXP  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,IMPORT_MULTA  NUMBER(13,2) NOT NULL 
 ,IMPORT_RECARREC  NUMBER(13,2) 
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 ,IMPORT_AMB_BONIFICACIO  NUMBER(13,2) 
 ,COD_FORMA_DE_PAGO  NUMBER(2) 
 ,COD_PAGAMENT_APLAÇAT  NUMBER(2) 
 ,COD_EMPLEAT  NUMBER(6) NOT NULL 
 ,COD_EXPEDIENT  NUMBER(8) NOT NULL 
,IMP_PTE_APLAÇAT  NUMBER(13,2)  
,IMPORT_PAGAT  NUMBER(13,2)  
,NUM_PAGOS_PTES  NUMBER(13,2)  
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 31457280 
 NEXT 31457280 
 PCTINCREASE 2 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE INFRACCIONS 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,CODI_INFRACCIO  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,GRAU_INFRACCIO  NUMBER(2) NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(80) NOT NULL 
 ,BONIFICACIO_SN  CHAR(1) NOT NULL 
 ,DIES_BONIFICACIO  NUMBER(2) 
 ,RETIRAR_CARNET_SN  CHAR(1) NOT NULL 
 ,PERC_BONIFICACIO  NUMBER(5,2) 
 ,DIES_PAGAMENT_SENSE_CARREC  NUMBER(3) NOT NULL 
,IMP_MULTA  NUMBER(13,2) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 5557452 
 NEXT 5120 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE AJUNTAMENTS 
 (AJUNTAMENT  NUMBER NOT NULL 
 ,DESCRIPCIO  VARCHAR2(40) NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 64 
 NEXT 64 
 PCTINCREASE 0 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
CREATE TABLE COMENTARI_EXPEDIENT 
 (AJUNTAMENT  NUMBER(4) NOT NULL 
 ,COD_EXPEDIENT  NUMBER(8) NOT NULL 
 ,NUM_LINIA  NUMBER(3) NOT NULL 
 ,COMENTARI  VARCHAR2(80) NOT NULL 
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 ,DATAHORA  DATE NOT NULL 
 ) 
 PCTUSED 95 
 PCTFREE 5 
 TABLESPACE TFC 
 STORAGE( 
 INITIAL 78643200 
 NEXT 78643200 
 PCTINCREASE 2 
 MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 121); 
 
/* 
 * Creació de les claus primaries 
 */ 
 
ALTER TABLE GRAUS_INFRACCIO 
 ADD CONSTRAINT GRAUS_INFRACCIO_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,GRAU_INFRACCIO); 
 
ALTER TABLE EMPLEATS 
 ADD CONSTRAINT EMPLEATS_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EMPLEAT); 
 
ALTER TABLE ACCIONS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT ACCIONS_EXPEDIENT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT 
  ,NUM_ACCIO); 
 
ALTER TABLE COMENTARIS_ACCIONS_EXP 
 ADD CONSTRAINT COMENTARIS_ACCIONS_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT 
  ,NUM_ACCIO 
  ,NUM_LINIA); 
 
ALTER TABLE FORMAS_DE_PAGO 
 ADD CONSTRAINT FORMAS_DE_PAGO_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_FORMA_DE_PAGO); 
 
ALTER TABLE PAGAMENT_APLAÇAT 
 ADD CONSTRAINT PAGAMENT_APLAÇAT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_PAGAMENT_APLAÇAT); 
 
ALTER TABLE TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT TIPUS_ACCCIONS_EXPEDIENT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,TIPO_ACCIO); 
 
ALTER TABLE ESTATS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT ESTATS_EXPEDIENT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_ESTAT_EXP); 
 
ALTER TABLE EXPEDIENT 
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 ADD CONSTRAINT EXPEDIENT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT); 
 
ALTER TABLE INFRACCIONS 
 ADD CONSTRAINT INFRACCIONS_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,CODI_INFRACCIO); 
 
ALTER TABLE AJUNTAMENTS 
 ADD CONSTRAINT AJUNTAMENTS_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE COMENTARI_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT COMENTARI_EXPEDIENT_PK PRIMARY KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT 
  ,NUM_LINIA); 
             
/* 
 * Creació de les claus foraneas 
 */  
 
ALTER TABLE EMPLEATS 
 ADD CONSTRAINT EMPLEAT_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE ACCIONS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT EXPEDIENT_ACC_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT) 
 REFERENCES EXPEDIENT 
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT) 
 ADD CONSTRAINT EMPLEAT_ACC_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
   ,COD_EMPLEAT) 
 REFERENCES EMPLEATS 
  (AJUNTAMENT 
   ,COD_EMPLEAT) 
 ADD CONSTRAINT TIPUS_ACC_EXP_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,TIPO_ACCIO) 
 REFERENCES TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT 
  (AJUNTAMENT 
  ,TIPO_ACCIO); 
 
ALTER TABLE COMENTARIS_ACCIONS_EXP 
 ADD CONSTRAINT ACCIONS_EXP_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT 
  ,NUM_ACCIO) 
 REFERENCES ACCIONS_EXPEDIENT 
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  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT 
  ,NUM_ACCIO); 
 
 
ALTER TABLE FORMAS_DE_PAGO 
 ADD CONSTRAINT AJUNTAMENTS_FK1 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE PAGAMENT_APLAÇAT 
 ADD CONSTRAINT AJUNTAMENTS_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT AJUNT_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE ESTATS_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT AJUNTAMENTS_FK2 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT); 
 
ALTER TABLE EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT EMPL_EXP_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EMPLEAT) 
 REFERENCES EMPLEATS 
  (AJUNTAMENT 
   ,COD_EMPLEAT) 
 ADD CONSTRAINT ESTATS_EXP_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_ESTAT_EXP) 
 REFERENCES ESTATS_EXPEDIENT 
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_ESTAT_EXP) 
 ADD CONSTRAINT INFRACCIO_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,CODI_INFRACCIO) 
 REFERENCES INFRACCIONS 
  (AJUNTAMENT 
  ,CODI_INFRACCIO) 
 ADD CONSTRAINT FORMAS_PAGO_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_FORMA_DE_PAGO) 
 REFERENCES FORMAS_DE_PAGO 
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  (AJUNTAMENT 
  ,COD_FORMA_DE_PAGO) 
 ADD CONSTRAINT PAGAMENT_APL_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_PAGAMENT_APLAÇAT) 
 REFERENCES PAGAMENT_APLAÇAT 
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_PAGAMENT_APLAÇAT); 
 
ALTER TABLE INFRACCIONS 
 ADD CONSTRAINT AJUNTAMENTS_FK3 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT) 
 REFERENCES AJUNTAMENTS 
  (AJUNTAMENT) 
 ADD CONSTRAINT GRAU_INF_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,GRAU_INFRACCIO) 
 REFERENCES GRAUS_INFRACCIO 
  (AJUNTAMENT 
  ,GRAU_INFRACCIO); 
 
ALTER TABLE COMENTARI_EXPEDIENT 
 ADD CONSTRAINT EXPEDIENT_COM_FK 
 FOREIGN KEY  
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT) 
 REFERENCES EXPEDIENT 
  (AJUNTAMENT 
  ,COD_EXPEDIENT); 
 
 
/* 
 *  CHECKS  
 */ 
ALTER TABLE INFRACCIONS 
 ADD CONSTRAINT CK_BONIFICACIO CHECK(BONIFICACIO_SN IN ('S','N')); 
 
ALTER TABLE INFRACCIONS 
 ADD CONSTRAINT CK_RETIRAR CHECK(RETIRAR_CARNET_SN IN ('S','N')); 
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8. Funcions 
 
NumSeq :  Retorna el següent numero del codi d’expedient 
 
 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION NumSeq  
                      RETURN number  
IS  

ps_numero number(8); 
 

/******************************************************************************** 
 
      Nom funció: NumSeq 
       Descripció: Retorna el següent numero del codi d’expedient  
 

     Paràmetres 
Entrada : No en té. 
Sortida : Codi d’expedient 

 
      Valor de retorn: Number 

 
*******************************************************************************/ 

 
BEGIN 
 
  SELECT expedient_seq.nextval  
     INTO ps_numero  
     FROM dual; 
 
  Return ps_numero; 
 
End; 
/ 
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EstatExp : Retorna l’estat de l’expedient 
 
CREATE OR REPLACE 
     FUNCTION EstatExp ( pe_ajuntament in number,  
                                           pe_cod_exp in number) RETURN varchar2   
IS 
            ps_descr varchar2(40);  
 
/******************************************************************************** 

  
     Nom funció:  EstatExp 

      Descripció :  Retorna l’estat actual del expedient 
 

     Paràmetres 
Entrada : codi ajuntament, codi expedient 
Sortida : Estat expedient 

 
      Valor de retorn: Varchar2 
     

*********************************************************************************/ 
 
BEGIN 

SELECT est.descripcio 
     INTO  ps_descr  
     FROM  expedient exp, estats_expedient est 
   WHERE exp.ajuntament =  pe_ajuntament 
          And exp.cod_expedient = pe_cod_exp 
          And est.ajuntament = exp.ajuntament 
          And est.cod_estat_exp = exp.cod_estat_exp; 
 
Return ps_descr; 
 
EXCEPTION 
 When no_data_found then 
 Return (0); 

End; 
/ 
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9. Procediments 
 

9.1 AfegirAjuntament 
 
Afegeix un ajuntament nou. 
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirAjuntament  
                (pe_codi   in number, 
                 pe_descr in varchar2) 
  
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirAjuntament 
       Descripció  : Afegeix un nou ajuntament a la taula AJUNTAMENTS  
 

     Paràmetres 
Entrada : Codi Ajuntament, Descripció ajuntament. 

 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO AJUNTAMENTS 
                   VALUES (pe_codi,pe_descr); 
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.2 AfegirEmpleat  
 
Afegir un empleat nou 
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirEmpleat  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_cod_empleat           in number, 
                  pe_nom                         in varchar2, 
                  pe_dni   in varchar2, 

pe_data_alta  in char, 
pe_data_baixa  in char, 
pe_permis_sn  in char) 

  
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirEmpleat 
       Descripció  : Afegeix un nou empleat a la taula EMPLEATS  
 

     Paràmetres 
Entrada : Codi Ajuntament,  

Codi empleat 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO EMPLEATS 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                                    pe_cod_empleat, 

pe_nom, 
pe_dni, 
pe_data_alta, 
pe_Data_baixa, 
pe_permis_sn); 

     COMMIT; 
 
END; 
/ 



  
 Gestió de multes de tràfic  

 Pag. 40 de 62  

9.3 AfegirPagApl  
 
Afegeix la manera de fer els pagaments, un pagament o pagaments aplaçats a 30, 60, 90 ...dies. 
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirPagApl  
                ( pe_codi_ajuntament     in number, 
                  pe_cod_pagament_apl   in number, 
                  pe_descr                        in varchar2, 

pe_num_pagaments  in  number) 
 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirPagApl 
       Descripció  : Afegeix una nova forma de pagament. 
   Valors : 
     No aplaçat, en un sol pagament 

aplaçat a 30 dies 
aplaçat a 60 dies 
aplaçat a 90 dies 

 
     Paràmetres 

Entrada : Codi Ajuntament,  
Codi pagament aplaçat 

    Descripció 
    Numero de pagaments 
     
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO PAGAMENT_APLAÇAT 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                                    pe_cod_pagament_apl, 

pe_descr, 
pe_num_pagaments); 

     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.4 AfegirFormaPago  
 
Afegeix com es poden fer els pagaments, targeta crèdit, transferència....  
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirFormaPago  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_cod_forma_pago    in number, 
                  pe_descr                       in varchar2) 
 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirFormaPago 
       Descripció  : Afegeix una nova manera de fer pagament.  
   Valors : 

Efectiu 
targeta de crèdit 
Gir postal 
transferència 

 
     Paràmetres 

Entrada : Codi Ajuntament,  
Codi forma pagament 

    Descripció 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO FORMAS_DE_PAGO 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                                    pe_cod_forma_pago, 

pe_descr); 
     COMMIT; 
 
END; 
/ 



  
 Gestió de multes de tràfic  

 Pag. 42 de 62  

9.5 AfegirGrauInfr  
 
Afegeix un nou grau d’infracció.  
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirGrauInfr  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_grau_infraccio    in number, 
                  pe_descr                       in varchar2) 
 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirGrauInfr 
       Descripció  : Afegeix un nou grau d’infracció.  
   Valors : 

Lleu 
Greu 
molt greu 

 
     Paràmetres 

Entrada : Codi Ajuntament,  
Codi grau infracció 

    Descripció 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO GRAUS_INFRACCIO 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                                    pe_grau_infraccio, 

pe_descr); 
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.6 AfegirInfr  
 
Afegeix una nova infracció.  
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirInfr  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_codi_infraccio    in number, 
  pe_grau_infraccio in number, 
                  pe_descr                       in varchar2, 

pe_bonificacio_sn in varchar2, 
pe_dies_bonificacio in number, 
pe_retirar_carnet_sn in varchar2, 
pe_perc_bonificacio in number, 
pe_dies_pag_sin_cargo in number, 
pe_imp_multa                 in number) 

 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirInfr 
       Descripció  : Afegeix una nova d’infracció.  
   Valors : 

aparcar en zona blava sense tiquet 
passar semàfor en vermell 

     Paràmetres 
Entrada : Codi Ajuntament,  

    Codi infracció 
Codi grau infracció 

    Descripció 
    Bonificació si/no 
    Dies bonificació 
    Retirar carnet si/no 
    Percentatge bonificació 
    Dies pagament sense càrrec 
    Import de la multa 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO INFRACCIONS 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                   pe_codi_infraccio, 
   pe_grau_infraccio, 
                    pe_descr, 

pe_bonificacio_sn, 
pe_dies_bonificacio, 
pe_retirar_carnet_sn, 
pe_perc_bonificacio, 
pe_dies_pag_sin_cargo, 
pe_imp_multa);   

     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.7 AfegirEstatExp  
 
Afegeix un nou estat de l’expedient.  
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirEstatExp  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_codi_estat    in number, 
                  pe_descr                       in varchar2) 
 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirEstatExp 
       Descripció  : Afegeix un nou estat de l’expedient  
   Valors : 

En tramitació 
Pagat 
Pagant en fraccionaments 
Procés d’embarg 
en revisió 
anul·lat 

 
     Paràmetres 

Entrada : Codi Ajuntament,  
    Codi estat 
    Descripció 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO ESTATS_EXPEDIENT 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                   pe_codi_estat, 
                    pe_descr);   
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.8 AfegirAccioExp  
 
Afegeix un nou tipus d’acció que és pot realitzar sobre un expedient.  
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirAccióExp  
                ( pe_codi_ajuntament    in number, 
                  pe_tipo_accio    in number, 
                  pe_descr                       in varchar2) 
 
IS  

 
/******************************************************************************** 

 
      Nom Procediment : AfegirAccioExp 
      Descripció  : Afegeix un nou tipus d’acció  
       Valors : 

Alta expedient 
Baixa expedient 
Modificació expedient 
Pagar multa amb un pagament 
Pagar multa fraccionada 
Recórrer multa 
Multa en procés d’embarg 
Multa pagada amb un embargament 

 
 

     Paràmetres 
Entrada : Codi Ajuntament,  

    Tipus d’acció 
    Descripció 
 
  *******************************************************************************/ 
 

BEGIN 
 
     INSERT INTO TIPUS_ACCIONS_EXPEDIENT 
                   VALUES ( pe_codi_ajuntament, 
                   pe_tipo_accio, 
                    pe_descr);   
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.9 AfegirExpedient 
 

afegir dades en l’'expedient 
 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirExpedient  
                 ( pe_ajuntament      in number,   
    pe_matricula     in char, 
   pe_dni    in char, 
   pe_codi_infraccio  in number,   
   pe_cod_agent   in number,   
   pe_lloc_infraccio  in varchar2, 
   pe_datahora   in char, 
   pe_cod_marca_veh  in number,   
   pe_cod_model_veh  in number,   
   pe_cod_estat_exp  in number,   
   pe_import_multa  in number,   
   pe_import_recarrec  in number,   
   pe_import_amb_bonificacio in number,   
   pe_cod_forma_de_pago in number,   
   pe_cod_pagament_aplaçat in number,   
   pe_cod_empleat  in number,    
   pe_cod_expedient  in number,   
   pe_import_pagat  in number,   
   pe_imp_pte_aplaçat  in number,   
   pe_num_pagos_ptes  in number)   
 IS  
 
 /******************************************************************************** 
  * 

 * Nom Procediment : AfegirExpedient 
 * Descripció : Afegeix dades a un expedient  
 * 
 * Paràmetres 
 *  Entrada :  
 *    AJUNTAMENT   
 *    MATRICULA 
 *    DNI 
 *    CODI INFRACCIO 
 *    CODI AGENT 
 *    LLOC INFRACCIO 
 *    DATA HORA 
 *    CODI MARCA VEHICLE 
 *    CODI MODEL VEHICLE 
 *    CODI ESTAT EXPEDIENT 
 *    IMPORT MULTA 
 *    IMPORT RECARREC 
 *    IMPORT AMB BONIFICACIO 
 *    CODI FORMA DE PAGAMENT 
 *    CODI PAGAMENT APLAÇAT 
 *    CODI EMPLEAT 
 *    CODI EXPEDIENT 
 *    IMPORT PAGAT 
 *    IMPORT PENDENT APLAÇAT 
 *    NUMUERO PAGAGAMENTS PENDENTS 
 * 
 *******************************************************************************/ 
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BEGIN 
 
     INSERT INTO EXPEDIENT 
                   VALUES ( pe_ajuntament,   
     pe_matricula, 
    pe_dni, 
    pe_codi_infraccio, 
    pe_cod_agent, 
    pe_lloc_infraccio, 
    pe_datahora, 
    pe_cod_marca_veh, 
    pe_cod_model_veh, 
    pe_cod_estat_exp, 
    pe_import_multa, 
    pe_import_recarrec, 
    pe_import_amb_bonificacio, 
    pe_cod_forma_de_pago, 
    pe_cod_pagament_aplaçat, 
    pe_cod_empleat, 
    pe_cod_expedient, 
    pe_import_pagat, 
    pe_imp_pte_aplaçat, 
    pe_num_pagos_ptes);   
     COMMIT; 
 
END; 
/
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9.10 AfegirAccExpedient 
 
 Afegeix les accions de l’expedient   
 
 CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirAccExpedient  
                 ( pe_ajuntament      in number,   
   pe_cod_expedient  in number,   
   pe_num_accio   in number,   
   pe_tipo_accio   in number,   
   pe_datahora   in char, 
   pe_cod_empleat  in number)   
 IS  
 

/******************************************************************************** 
 * 
 * Nom Procediment : AfegirAccExpedient 
 * Descripció : Afegeix les accions realitzades sobre l'expedient  
 *  
 * Paràmetres 
 *  Entrada : 
 *    AJUNTAMENT   
 *    CODI EXPEDIENT 
 *    NUMERO ACCIO 
 *    TIPUS ACCIO 
 *    DATA HORA 
 *    CODI EMPLEAT 
 * 
 *******************************************************************************/ 
 
BEGIN 
 
     INSERT INTO ACCIONS_EXPEDIENT 
                   VALUES ( pe_ajuntament,   
   pe_cod_expedient, 
   pe_num_accio, 
   pe_tipo_accio, 
   pe_datahora, 
   pe_cod_empleat);   
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.11 AfegirComExpedient 
 
 Afegeix un comentari el expedient. 
 
 CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirComExpedient  
                   ( pe_ajuntament      in number,   
   pe_cod_expedient  in number,   
   pe_num_linia   in number,   
   pe_comentari   in varchar2,   
   pe_datahora   in char) 
 IS  
 

/******************************************************************************** 
 * 
 * Nom Procediment : AfegirComExpedient  
 * Descripció : Afegeix comentari a l'expedient  
 * 
 * Paràmetres 
 *  Entrada : 
 *    AJUNTAMENT   
 *    CODI EXPEDIENT 
 *    NUMERO LINIA 
 *    COMENTARI 
 *    DATA HORA 
 * 
 *******************************************************************************/ 

 
BEGIN 
 
     INSERT INTO COMENTARI_EXPEDIENT 
                   VALUES ( pe_ajuntament,   
   pe_cod_expedient, 
   pe_num_linia, 
   pe_comentari, 
   pe_datahora); 
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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9.12 AfegirComAccExpedient 
 

Afegeix comentaris a les accions de l’expedient.  
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfegirComAccExpedient  
                ( pe_ajuntament      in number,   
  pe_cod_expedient  in number,   
  pe_num_accio   in number,   
  pe_num_linia   in number,   
  pe_comentari   in varchar2)   
IS  
 
/******************************************************************************** 
 * 
 * Nom Procediment : AfegirComAccExpedient  
 * Descripció  : Afegeix les accions realitzades sobre l’expedient  
 * 
 * Paràmetres 
 *  Entrada : 
 *    AJUNTAMENT   
 *    CODI EXPEDIENT 
 *    NUMERO LINIA 
 *    COMENTARI 
 *    DATA HORA 
 * 
 *******************************************************************************/ 
 
BEGIN 
 
     INSERT INTO COMENTARIS_ACCIONS_EXP 
                   VALUES ( pe_ajuntament,   
   pe_cod_expedient, 
   pe_num_accio, 
   pe_num_linia, 
   pe_comentari);   
     COMMIT; 
 
END; 
/ 
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10. Script de generació de dades bàsiques 
 

/******************************************************* 
 * Procediments del TFC "Gestió de multes"             * 
 *                                                     * 
 * Marc Marlet Fonollosa (mmarlet@uoc.edu)             * 
 * 17/05/2004                                          * 
 *******************************************************/ 
 
PROMPT Borrat de les taules 
delete from infraccions; 
delete from tipus_accions_expedient; 
delete from estats_expedient; 
delete from graus_infraccio; 
delete from formas_de_pago; 
delete from pagament_aplaçat; 
delete from empleats; 
delete from ajuntaments; 
commit; 
DECLARE 
 pe_codi_ajuntament   number(2); 
 pe_descr_ajuntament  varchar2(80); 
BEGIN 
   pe_codi_ajuntament :=1; 
   pe_Descr_ajuntament:= 'Ajuntament '||pe_codi_ajuntament; 
 
   /**** afegir l'ajuntament ******/ 
 
   AfegirAjuntament(pe_codi_ajuntament, 
                    pe_descr_ajuntament); 
 
   /*** Afegir els empleats del ajuntament donat d'alta ***/ 
   DECLARE 
     pe_codi_empleat    number(2); 
     pe_nom             varchar2(60); 
     pe_dni             varchar2(14); 
     pe_permis_sn       char(1); 
     pe_num_dni         number(8); 
     pe_Data_alta       char(8); 
     dias               number(4); 
     letra_nif          char(1); 
     num                number(2); 
   BEGIN 
     pe_codi_empleat := 1; 
     pe_nom := 'NOM '||pe_codi_empleat; 
     pe_num_dni := 46511111; 
     dias := 1400; 
     pe_data_alta := sysdate - dias; 
     pe_permis_sn := 'S'; 
     num := 64; 
     FOR X IN 1..10 LOOP      
      num := num + 1; 
      letra_nif := chr(num); 
      pe_dni := pe_num_dni||letra_nif; 
      AfegirEmpleat(pe_codi_ajuntament, 
                    pe_codi_empleat, 
      pe_nom, 
      pe_dni, 
      pe_data_alta, 
      null, 
      pe_permis_sn); 
      pe_codi_empleat := pe_codi_empleat + 1; 
      pe_num_dni := pe_num_dni + 1; 
      dias := dias - 125; 
      pe_data_alta := sysdate - dias;  
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      IF x > 5 THEN 
         pe_permis_sn := 'N'; 
      END IF; 
     END LOOP;  
   END; 
 
   /* Afegir les diferents maneres de fer el pagament de la multa, 
      un pagament, pagament aplaçats a 30, 60, 90 ...dies.         */ 
    DECLARE 
       pe_cod_pagament_apl number(2); 
       pe_descr_aplaçat    varchar2(80); 
       pe_num_pagaments    number(2); 
    BEGIN 
       FOR X IN 1..4 LOOP  
          pe_cod_pagament_apl := X; 
          IF X = 1 THEN 
       pe_descr_aplaçat := 'Un pagament, sense aplaçament'; 
          ELSIF X = 2 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'aplaçat a 30 dies'; 
            ELSIF X = 3 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'aplaçat a 60 dies'; 
              ELSIF X = 4 THEN 
           pe_descr_aplaçat := 'aplaçat a 90 dies'; 
          END IF;   
          pe_num_pagaments := X; 
          AfegirPagApl (pe_codi_ajuntament, 
                        pe_cod_pagament_apl, 
                 pe_descr_aplaçat, 
                 pe_num_pagaments); 
       END LOOP; 
   END; 
 
 /* Procediment per afegir com es pagara la multa,  
     targeta crèdit, transferència, Gir postal...  */  
    DECLARE 
      pe_cod_forma_pago number(2); 
      pe_descr_aplaçat  varchar2(80); 
    BEGIN 
 FOR X IN 1..4 LOOP  
          pe_cod_forma_pago := X; 
          IF X = 1 THEN 
       pe_descr_aplaçat := 'Efectiu'; 
          ELSIF X = 2 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'Targeta de crèdit'; 
            ELSIF X = 3 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'Gir Postal'; 
              ELSIF X = 4 THEN 
           pe_descr_aplaçat := 'Transferència Bancaria'; 
          END IF;   
 
    AfegirFormaPago(pe_codi_ajuntament, 
                          pe_cod_forma_pago, 
                pe_descr_aplaçat);  
 END LOOP;  
    END; 
 
   /* Procediment per afegir els diferents graus d'una infracció */  
    DECLARE 
      pe_grau_infraccio number(2); 
      pe_descr_grau     varchar2(80); 
    BEGIN 
 FOR X IN 1..3 LOOP  
          pe_grau_infraccio := X; 
          IF X = 1 THEN 
       pe_descr_grau := 'Lleu'; 
          ELSIF X = 2 THEN 
        pe_descr_grau := 'Greu'; 
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            ELSIF X = 3 THEN 
        pe_descr_grau := 'Molt Greu'; 
          END IF;   
   AfegirGrauInfr (pe_codi_ajuntament, 
                          pe_grau_infraccio, 
                     pe_descr_grau); 
        END LOOP; 
     END; 
 
 
/* Procediment per afegir els diferents estats d'un Expedient */ 
 
    DECLARE 
      pe_codi_estat number(2); 
      pe_descr_aplaçat      varchar2(80); 
 
    BEGIN 
 FOR X IN 1..6 LOOP  
          pe_codi_estat := X; 
          IF X = 1 THEN 
       pe_descr_aplaçat := 'Tramitació'; 
          ELSIF X = 2 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'Pagat'; 
            ELSIF X = 3 THEN 
        pe_descr_aplaçat := 'Pagant en fraccionaments'; 
              ELSIF X = 4 THEN 
              pe_descr_aplaçat := 'Procés embarg'; 
                 ELSIF X = 5 THEN 
              pe_descr_aplaçat := 'En revisió'; 
                 ELSE 
              pe_descr_aplaçat := 'Anul·lat'; 
          END IF;   
 
   AfegirEstatExp(pe_codi_ajuntament, 
                       pe_codi_estat, 
                       pe_descr_aplaçat);  
        END LOOP; 
     END; 
 
 
/* Procediment per afegir quines accions es poden realitzar sobre un expedient */  
 
 
    DECLARE 
      pe_tipo_accio   number(2); 
      pe_descr_accio  varchar2(80); 
 
    BEGIN 
 FOR X IN 1..8 LOOP  
          pe_tipo_accio := X; 
          IF X = 1 THEN 
       pe_descr_accio := 'Alta expedient'; 
          ELSIF X = 2 THEN 
        pe_descr_accio := 'Baixa expedient'; 
            ELSIF X = 3 THEN 
        pe_descr_accio := 'Modificació expedient'; 
              ELSIF X = 4 THEN 
              pe_descr_accio := 'Pagar multa amb un pagament'; 
                 ELSIF X = 5 THEN 
              pe_descr_accio := 'pagar multa amb fraccionaments'; 
      ELSIF X = 6 THEN 
        pe_descr_accio := 'Recórrer multa'; 
       ELSIF X = 7 THEN 
   pe_descr_accio := 'Multa en procés embarg'; 
                     ELSE 
                   pe_descr_accio := 'Multa pagada amb un embargament'; 
           END IF;   
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    AfegirAccióExp(pe_codi_ajuntament, 
                          pe_tipo_accio, 
                         pe_descr_accio);  
        END LOOP; 
     END; 
 
 
    /* Procediment per afegir les infraccions */  
 
     DECLARE 
        pe_codi_infraccio number(4); 
 pe_grau_infraccio number(2); 
 pe_descr_infraccio varchar2(80); 
 pe_bonificacio_sn char(1); 
 pe_dies_bonificacio number(2); 
 pe_retirar_carnet_sn char(1); 
 pe_perc_bonificacio number(5,2); 
 pe_dies_pag_sin_cargo number(3); 
 pe_imp_multa  number(13,2); 
 
     BEGIN 
       pe_dies_pag_sin_cargo := 60; 
       pe_dies_bonificacio := 15; 
       pe_retirar_carnet_sn := 'N'; 
       pe_bonificacio_sn := 'S'; 
       pe_perc_bonificacio := 50; 
       FOR X IN 1..30 LOOP      
  pe_codi_infraccio := x; 
  pe_descr_infraccio := 'Descripció infraccio '||pe_codi_infraccio; 
  IF X < 11 THEN 
            pe_grau_infraccio := 1; 
     pe_imp_multa := 90;   
  ELSIF X < 21 THEN 
            pe_grau_infraccio := 2; 
     pe_imp_multa := 120;   
         ELSE 
            pe_grau_infraccio := 3; 
     pe_bonificacio_sn := 'N'; 
     pe_dies_bonificacio := 0; 
     pe_retirar_carnet_sn := 'S'; 
            pe_perc_bonificacio := 0; 
     pe_imp_multa := 300;   
         END IF; 
 
         AfegirInfr( pe_codi_ajuntament, 
                 pe_codi_infraccio, 
          pe_grau_infraccio, 
                 pe_descr_infraccio, 
          pe_bonificacio_sn, 
          pe_dies_bonificacio, 
          pe_retirar_carnet_sn, 
          pe_perc_bonificacio, 
          pe_dies_pag_sin_cargo, 
          pe_imp_multa);   
        END LOOP; 
      END; 
END; 
/ 
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11. Validació de les dades inserides 
 
 
SQL> select ajuntament, descripcio from ajuntaments; 
 
AJUNTAMENT DESCRIPCIO 
---------- ---------------------------------------- 
         1 Ajuntament 1 
 
 
SQL> select lpad(cod_empleat,4) Empl, dni, permis_expedient_sn 
p,lpad(nom_cognoms,30) 
  2  from empleats  
  3  order by cod_empleat; 
 
EMPL DNI            P LPAD(NOM_COGNOMS,30) 
---- -------------- - ------------------------------ 
   1 46511111A      S                          NOM 1 
   2 46511112B      S                          NOM 1 
   3 46511113C      S                          NOM 1 
   4 46511114D      S                          NOM 1 
   5 46511115E      S                          NOM 1 
   6 46511116F      S                          NOM 1 
   7 46511117G      N                          NOM 1 
   8 46511118H      N                          NOM 1 
   9 46511119I      N                          NOM 1 
  10 46511120J      N                          NOM 1 
 
 
SQL> select lpad(cod_pagament_aplaçat,3), rpad(descripcio,30) descripcio,  
  2         num_pagaments Npag  
  3  from pagament_aplaçat  
  4  order by cod_pagament_aplaçat; 
 
LPA DESCRIPCIO                           NPAG 
--- ------------------------------ ---------- 
  1 Un pagament, sense aplaçament           1 
  2 aplaçat a 30 dies                       2 
  3 aplaçat a 60 dies                       3 
  4 aplaçat a 90 dies                       4 
 
 
SQL> select lpad(cod_forma_de_pago,3) cod, rpad(descripcio,30) descripcio 
  2    from formas_de_pago  
  3  order by cod_forma_de_pago;  
 
COD DESCRIPCIO 
--- ------------------------------ 
  1 Efectiu 
  2 Targeta de crèdit 
  3 Gir Postal 
  4 Transferència Bancaria 
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SQL> select lpad(grau_infraccio,4) grau, rpad(descripcio,30) descripcio 
  2    from graus_infraccio  
  3  order by grau_infraccio; 
 
GRAU DESCRIPCIO 
---- ------------------------------ 
   1 Lleu 
   2 Greu 
   3 Molt Greu 
 
 
 
SQL> select lpad(cod_estat_exp,3) cod, rpad(descripcio,30) descripcio 
  2    from estats_expedient  
  3  order by cod_estat_exp; 
 
COD DESCRIPCIO 
--- ------------------------------ 
  1 Tramitació 
  2 Pagat 
  3 Pagant en fraccionaments 
  4 Procés embarg 
  5 En revisió 
  6 Anul·lat 
 
 
SQL> select lpad(tipo_accio,4) tipo, rpad(descripcio,35) descripcio 
  2   from tipus_accions_expedient  
  3  order by tipo_accio; 
 
TIPO DESCRIPCIO 
---- ----------------------------------- 
   1 Alta expedient 
   2 Baixa expedient 
   3 Modificació expedient 
   4 Pagar multa amb un pagament 
   5 pagar multa amb fraccionaments 
   6 Recórrer multa 
   7 Multa en procés embarg 
   8 Multa pagada amb un embargament 
 
 
 
SQL> select lpad(codi_infraccio,2) co, lpad(grau_infraccio,2) gr,    
  2  rpad(descripcio,26) descripcio,bonificacio_sn B, lpad(dies_bonificacio,3) 
DBo, 
  3   lpad(Retirar_carnet_sn,2)  RC,lpad(perc_bonificacio,4) perc, 
  4   lpad(dies_pagament_sense_carrec,2) DS, import_multa import 
  5   from infraccions 
  6  order by codi_infraccio; 
 
CO GR DESCRIPCIO                 B DBO RC PERC DS     IMPORT 
-- -- -------------------------- - --- -- ---- -- ---------- 
 1  1 Descripció infraccio 1     S  15  N   50 60         90 
 2  1 Descripció infraccio 2     S  15  N   50 60         90 
  ....... 
29  3 Descripció infraccio 29    N   0  S    0 60        300 
30  3 Descripció infraccio 30    N   0  S    0 60        300 
 
30 filas seleccionadas. 
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12. Script de generació de dades històriques d’expedients 
/************************************************************** 
 * Dades historiques.                                         * 
 * Genera 10000 expedients amb les seves accions i comentaris * 
 *                                                            * 
 * Marc Marlet Fonollosa (mmarlet@uoc.edu)                    * 
 * 17/05/2004                                                 * 
 **************************************************************/ 
 
PROMPT Borrat de les taules 
delete from expedient; 
 
commit; 
DECLARE 
 pe_ajuntament      number(2);   
 pe_matricula     char(10); 
 num_dni                        number(8); 
 pe_dni    char(9); 
 pe_codi_infraccio  number(4);   
 pe_cod_agent   number(4);   
 pe_lloc_infraccio  varchar2(40); 
 pe_datahora   char(8); 
 pe_cod_marca_veh  number(4);   
 pe_cod_model_veh  number(4);   
 pe_cod_estat_exp  number(2);   
 pe_import_multa  number(13,2);   
 pe_import_recarrec  number(13,2);   
 pe_import_amb_bonificacio number(13,2);   
 pe_cod_forma_de_pago  number(2);   
 pe_cod_pagament_aplaçat number(2);   
 pe_cod_empleat   number(6);    
 pe_cod_expedient  number(8);   
 pe_import_pagat  number(13,2);   
 pe_imp_pte_aplaçat  number(13,2);   
 pe_num_pagos_ptes  number(13,2); 
 num_mat                        number(5); 
 lletra                         char(3); 
 dias                           number(6); 
  
BEGIN 
   pe_ajuntament :=1; 
   num_mat := 1000; 
   lletra := 'BCJ'; 
   num_dni := 36511110; 
   pe_codi_infraccio := 1;  /* codis del 1 al 30 */ 
   pe_cod_agent := 1;   /* codis del 1 al 15 */ 
   pe_lloc_infraccio := 'C/Arago, 25'; 
   dias := 1400; 
   pe_datahora := sysdate - dias; 
   pe_cod_marca_veh := 1;  /* codis del 1 al 20 */ 
   pe_cod_model_veh := 1;  /* codis del 1 al 40 */ 
   pe_cod_estat_exp := 6;  /* codis del 1 al 6 */ 
 
   select import_multa  
     into pe_import_multa 
    from INFRACCIONS 
   where ajuntament = pe_ajuntament 
     and codi_infraccio = pe_codi_infraccio; 
 
   pe_import_recarrec := 100; 
   pe_import_amb_bonificacio := 75; 
   pe_cod_forma_de_pago := 1;  /* codis del 1 al 4 */ 
   pe_cod_pagament_aplaçat := 1; /* codis del 1 al 4 */ 
   pe_cod_empleat := 1;   /* codis del 1 al 10 */ 
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   pe_cod_expedient := 1; 
   pe_import_pagat := 0; 
   pe_imp_pte_aplaçat := 0; 
   pe_num_pagos_ptes := 0; 
    
   FOR X IN 1..10000 LOOP   
     if num_mat > 9999 then 
        num_mat := 1000; 
     end if; 
     pe_matricula := num_mat ||' '||lletra; 
     num_mat := num_mat + 1; 
     num_dni := num_dni + 1; 
     pe_dni := num_dni ||'A'; 
     pe_codi_infraccio := pe_codi_infraccio + 1; 
     if pe_codi_infraccio > 30 then 
        pe_codi_infraccio := 1; 
     end if; 
     pe_cod_agent := pe_cod_agent + 1; 
     if pe_cod_agent > 15 then 
        pe_cod_agent := 1; 
     end if; 
     pe_cod_marca_veh := pe_cod_marca_veh + 1; 
     if pe_cod_marca_veh > 21 then 
        pe_cod_marca_veh := 1; 
     end if; 
     pe_cod_model_veh := pe_cod_model_veh + 1; 
     if pe_cod_model_veh > 41 then 
        pe_cod_model_veh := 1; 
     end if; 
      /* hi han  500 en tramitació            (01) * 
       *        7000 pagat                    (02) * 
       *        1000 pagats amb fraccionament (03) * 
       *         500 pagats amb embargs       (04) * 
       *         750 en revisio               (05) * 
       *         250 Anul·lats                (06) */    
     if X = 251 then 
        pe_cod_estat_exp := 5; 
     end if; 
     if X = 1001 then 
        pe_cod_estat_exp := 4; 
     end if; 
     if X = 1501 then 
        pe_cod_estat_exp := 3; 
     end if; 
     if X = 2501 then 
        pe_cod_estat_exp := 2; 
     end if; 
     if X = 9501 then 
        pe_cod_estat_exp := 1; 
     end if; 
     pe_cod_forma_de_pago := pe_cod_forma_de_pago + 1; 
     if pe_cod_forma_de_pago > 4 then 
        pe_cod_forma_de_pago := 1; 
     end if; 
     pe_cod_pagament_aplaçat := pe_cod_pagament_aplaçat + 1; 
     if pe_cod_pagament_aplaçat > 4 then 
        pe_cod_pagament_aplaçat := 1; 
     end if; 
     pe_cod_empleat := pe_cod_empleat + 1; 
     if pe_cod_empleat > 10 then 
        pe_cod_empleat := 1; 
     end if; 
   /**** afegir dades a l'expedient ******/ 
 
     AfegirExpedient(pe_ajuntament,   
        pe_matricula, 
       pe_dni, 
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       pe_codi_infraccio,   
       pe_cod_agent,   
       pe_lloc_infraccio, 
       pe_datahora, 
       pe_cod_marca_veh,   
       pe_cod_model_veh,   
       pe_cod_estat_exp,   
       pe_import_multa,   
       pe_import_recarrec,   
       pe_import_amb_bonificacio,   
       pe_cod_forma_de_pago,   
       pe_cod_pagament_aplaçat,   
       pe_cod_empleat,    
       pe_cod_expedient,   
       pe_import_pagat,   
       pe_imp_pte_aplaçat,   
       pe_num_pagos_ptes); 
 
/**** afegir acció **  
     DECLARE 
 pe_num_accio  number(3); 
 pe_tipo_accio number(3); 
        pe_num_linia  number(3); 
        pe_comentari  varchar(80); 
     BEGIN 
        pe_num_linia := 1; 
        if pe_cod_estat_exp = 6 then 
           ** Anulat ** 
           FOR Y IN 1..2 LOOP   
             pe_num_accio := Y; 
             pe_tipo_accio := Y; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
           END LOOP; 
        elsif pe_cod_estat_exp = 5 then 
           ** En revisio ** 
           FOR Y IN 1..2 LOOP   
             pe_num_accio := Y; 
             pe_tipo_accio := Y; 
             if pe_num_accio := 2 then 
                pe_tipo_accio := 6; 
             end if; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
           END LOOP; 
        elsif pe_cod_estat_exp = 4 then 
           ** Proces d'embarg ** 
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           FOR Y IN 1..2 LOOP   
             pe_num_accio := Y; 
             pe_tipo_accio := Y; 
             if pe_num_accio := 2 then 
                pe_tipo_accio := 7; 
             end if; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
 
           END LOOP;  
        elsif pe_cod_estat_exp = 3 then 
           ** Pagant en fraccionaments ** 
           FOR Y IN 1..2 LOOP   
             pe_num_accio := Y; 
             pe_tipo_accio := Y; 
             if pe_num_accio := 2 then 
                pe_tipo_accio := 5; 
             end if; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
 
           END LOOP;  
        elsif pe_cod_estat_exp = 2 then 
           ** Pagada ** 
           FOR Y IN 1..2 LOOP   
             pe_num_accio := Y; 
             pe_tipo_accio := Y; 
             if pe_num_accio := 2 then 
                pe_tipo_accio := 4; 
             end if; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
 
           END LOOP;  
        else  
           ** En tramitació ** 
             pe_num_accio := 1; 
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             pe_tipo_accio := 1; 
             AfegirAccExpedient(pe_ajuntament,   
               pe_cod_expedient,   
           pe_num_accio,   
           pe_tipo_accio,   
           pe_datahora, 
           pe_cod_empleat);  
             pe_comentario:= 'Comentari '||pe_cod_expedient||' '||pe_num_accio; 
      AfegirComAccExpedient(pe_ajuntament,   
           pe_cod_expedient,   
          pe_num_accio,   
          pe_num_linia,   
          pe_comentari); 
         end if;  
        **  afegir comentari de l'acció ** 
    END; 
*****/ 
   /**** afegir comentari a l'expedient ******/ 
 
     DECLARE 
       pe_num_linia  number(3); 
       pe_comentari  varchar(80); 
     BEGIN 
       pe_num_linia :=0; 
       FOR Z in 1..2 LOOP 
         pe_num_linia : = pe_num_linia + 1; 
         if pe_num_linia = 1 then 
            pe_comentari := 'Expedient: '||cod_expedient; 
         else 
            pe_comentari := 'Matricula '||pe_matricula; 
         end_if; 
         AfegirComExpedient(pe_ajuntament,   
              pe_cod_expedient, 
              pe_num_linia, 
              pe_comentari, 
              pe_datahora); 
       END LOOP; 
     END; 
    END LOOP; 
END; 
/ 
 
PROMPT FI GENERACIO DE DADES
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13. Validació de les dades inserides 
 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
 
SQL> PROMPT FI GENERACIO DE DADES 
FI GENERACIO DE DADES 
SQL>  
SQL> select count(1) from expedient; 
 
  COUNT(1) 
---------- 
     10000 
 
SQL> select count(1)  from comentari_expedient ; 
 
  COUNT(1) 
---------- 
     10000 
 
SQL> select count(1)  from comentaris_accions_exp; 
 
  COUNT(1) 
---------- 
     19500 
 
SQL> select count(1) from accions_expedient; 
 
  COUNT(1) 
---------- 
     19500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


