
 

Capítol 4  

MATERIALS I MÈTODES 

4.1 Descripció del Programa: Microsoft Access 
 
El programa Microsoft Access (figura 4.1) és una eina de Microsoft Office que 
serveix per a  crear i manipular bases de dades. Treballa en els sistemes operatius 
Windows i ofereix l’eficàcia de les bases de dades relacionals per facilitar la 
informació necessària per la presa de decisions. L’Access pot integrar dades 
contingudes en fulls de càlcul i d’altres bases de dades, i ofereix una manera fàcil de 
buscar respostes i compartir informació, tant en xarxes internes com per Internet, 
permetent en general construir solucions ràpides. 
 

 
Figura 4.1. Icona del programa. 

 
 

Una de les principals avantatges del programa Access és que permet la generació 
de formularis i informes sense dificultats de programació. El seu ús és fàcil tant per a 
la introducció de dades com per a la impressió d’informes i pàgines HTML.  
 
El programa contempla diferents tipus d’objectes per definir les bases de dades: 
Taules, Consultes, Formularis, Informes, Pàgines d’accés a dades, Macros i Mòduls. 
Cada un d’aquests objectes disposa de les opcions: obrir, disseny i nou; segons si 
es vol utilitzar per llegir o introduir dades, si es vol modificar el disseny d’un objecte 
existent o crear-ne un de nou. La figura 4.2 mostra els elements, a la part esquerra 
de la finestra en columna, i les opcions, a la part superior en fila. 
 
Les taules contenen els conjunts d’informació per a cada registre. L’Access 
representa les taules en un format similar als fulls de càlcul, on les columnes són els 
camps i les files els registres. Cada taula ha de tenir un camp que sigui la clau 
principal amb la característica de ser únic per cada un dels registres. 
 
La definició de les taules és l’estructura fonamental sobre la que es basen els altes 
elements del programa. Es pot dir que les taules constitueixen les dades en sí i que 
els demés elements són els programes per manipular-les. Les taules es creen 
segons un disseny establert prèviament, cada una correspon a un tipus de registre. 



24    Base de dades per a projectes de reutilització d’aigües residuals 

 

Objectes de l’Access 

Opcions a realitzar  

A continuació, s’han de definir els camps que caracteritzen els registres, a cada 
camp se li assignen unes característiques com ara el tipus de dades (per exemple: 
numèriques, de text o dates), la memòria que han d’ocupar, o si han d’oferir dades 
predeterminades. Aquest apartat de definició dels camps permet també dissenyar-
los incorporant la informació a emmagatzemar procedent d’una llista predeterminada 
(per exemple el municipi) o bé és de lliure entrada per part de l’usuari. Les opcions 
predeterminades faciliten la consistència de les dades i optimitzen 
l’emmagatzematge. 
 
 

 
Figura 4.2. Elements de l’Access, com es mostra en pantalla. 

 
 
Els formularis són les “interfaces” que fa servir l’Access per a la interacció amb 
l’usuari. Un formulari permet presentar, canviar, eliminar i introduir la informació 
d’una o més taules. Un bon disseny dels formularis facilita la interacció dels usuaris 
amb el sistema de base de dades. 
 
Els formularis es poden crear amb l’ajuda d’un assistent. En qualsevol cas, cal triar 
de quina o quines taules són les dades a incorporar i els camps concrets que hi han 
d’aparèixer. El programa disposa de diverses eines de disseny pels formats, que 
faciliten la creació d’elements amb un aspecte apropiat de cara als usuaris. 
 
Les consultes conformen les sol·licituds d’informació a la base de dades. Les dades 
que s’hi mostren poden venir d’una taula o d’un conjunt de taules. La seva principal 
funció és donar respostes dinàmiques a partir de la informació extreta de les taules. 
En general, les consultes no permeten la modificació de la informació existent a les 
taules, però sí que permeten la creació de nous camps que sorgeixen de càlculs 
realitzats a partir dels camps existents. 
 
Una de les utilitats de les consultes és filtrar la informació disponible, aplicant 
determinats criteris establerts prèviament als camps, de manera que es recuperen 
les dades que compleixen el criteri especificat. Aquestes consultes fan servir les 
relacions entre les taules per a poder accedir a informació emmagatzemada a 
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diferents llocs, mitjançant els camps comuns, normalment identificadors, de les dues 
taules relacionades. 
 
Els informes presenten els continguts de la base de dades en els formats adequats 
per a ser impresos. Els formats de les dades i la seva distribució faciliten la 
comprensió d’aquestes. Habitualment serveixen per a dissenyar informes tipus que 
s’editen periòdicament on apareixen les dades que s’han anat actualitzant a la base 
de dades; aquest procés simplifica l’elaboració dels informes perquè no cal 
escriure’ls cada cop. 
 
Les macros són els mecanismes d’automatització d’Access, així com ho poden ser 
de l’Excel o d’altres programes de l’Office. En general, les macros són llistes de 
tasques que el programa executa automàticament, eliminant el risc d’errors 
d’operació. Els mòduls són objectes on s’emmagatzema el codi escrit en Visual 
Basic i s’utilitzen per a la programació. 
 

4.1.1 Justificació 
 
El programa Microsoft Access presenta nombroses avantatges com a programa de 
disseny de bases de dades. Per començar, el fet de que l’Access formi part de 
l’Office el fa molt accessible a un gran nombre d’usuaris.  
 
El programa proporciona bases de dades eficaces i fàcils d’utilitzar tant per usuaris 
nous com per persones amb coneixements avançats. Per altra banda, facilita el 
compartir informació de manera periòdica tant amb l’entorn de treball com amb altres 
agents dispersos en l’espai. Aquesta informació pot ser tant representada en forma 
d’informes, per imprimir en paper, com consultada per ordinador o Internet. Una altra 
característica important és que l’Access permet que les bases de dades puguin anar 
augmentant la seva mida conforme creixen les necessitats d’emmagatzematge i de 
gestió de la informació. 
 
Altres programes de bases de dades existents, com l’Oracle o el MySQL, són 
tècnicament més escaients per a la programació de grans bases de dades. Aquests 
altres programes funcionen amb gran rapidesa i són apropiats per a optimitzar el 
funcionament de taules amb grans quantitats de registres. Tot i això, l’Access té una 
avantatge important en front a aquests altres programes: la seva facilitat d’ús i de 
programació sense tenir coneixements d’informàtica. Les utilitats del programa, la 
seva presentació i les ajudes que proporciona el fan idoni per a la construcció de 
bases de dades complexes sense coneixements profunds de programació. Al mateix 
temps presenta l’eficiència necessària per a la base de dades prevista, tenint en 
compte la quantitat de dades que comporten els projectes de reutilització, i les 
aplicacions que s’hi desenvolupen. 
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4.2 Creació de la Base de Dades 

4.2.1 Disseny de taules i relacions 
 
El primer pas a realitzar per elaborar la base de dades és definir l’estructura interna 
que ha de tenir. És a dir, quines taules l’han de composar, com s’hi ha de distribuir la 
informació i, en conseqüència, com es relacionaran entre elles. Per fer això cal 
demanar-se quina informació ha de contenir la base de dades i com extraurà, per tal 
d’optimitzar els processos d’emmagatzematge i consulta. 
 
Per a determinar la informació a emmagatzemar és necessari detallar tots els 
atributs que caracteritzen els projectes de reutilització, que són els objectes 
principals de la base de dades. A continuació, cal dibuixar l’esquema de relacions 
tenint en compte les característiques de les diferents dades i les dependències 
existents entre elles.   
 
La informació que s’ha d’emmagatzemar s’ha de classificar en dades “estàtiques” del 
projecte i dades de monitoreig que es van actualitzant amb el temps. Les dades 
estàtiques també caldrà actualitzar-les, però s’entén que són úniques i no variaran el 
seu valor segons el moment de mesurar-les. Es tracta de dades com el municipi on 
se situa el projecte, qui és l’empresa que el gestiona o quins són els processos de 
tractament. En canvi, les dades corresponents al seguiment del funcionament de la 
planta són els cabals i les dades analítiques dels assaigs realitzats. Aquestes dades 
varien amb el temps, dins de certs rangs. 
 
Les dades s’han de classificar segons si són úniques per a un projecte determinat (la 
seva capacitat, la superfície ocupada o l’any de creació) o bé són múltiples: 
processos de tractament o punts de control. Aquest darrer tipus de dades correspon 
a taules que depenen en una relació “1:n” amb la taula principal, la taula descriptiva 
dels projectes. 
 
Per completar les taules necessàries cal establir les taules de definició, que 
serveixen per omplir determinats camps. Alguns exemples d’aquest tipus són: la 
taula de municipis, la taula d’empreses (pel camp del gestor), la taula de possibles 
processos de tractament, de possibles normatives a considerar o de possibles usos 
de l’aigua regenerada. 
 
Les relacions establertes queden de la següent manera: 
 

- Projectes (1) – Processos de tractament (n) 
- Projectes (1) – Usos de l’aigua (n) 
- Projectes (1) – Cabals (n) 
- Projectes (1) – Punts de Control (n) 
- Punts de Control (1) – Dades analítiques (n) 

 
Aquestes relacions es completarien amb les taules de definició de camps que van 
relacionades amb camps determinats de les taules creades. Alguns exemples d’això 
són: 
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- Camp Municipi de la taula Projectes – Taula Municipis 
- Camp Operador de la taula Projectes – Taula Empreses 
- Camp Proveïdor de la taula Processos – Taula Empreses 

 
Aquestes relacions són “n:1”, és a dir, per a un sol municipi hi pot haver diversos 
projectes, o una única empresa pot gestionar diversos projectes. 
 
 

Dades de qualitat 
 
Les dades de qualitat requereixen una planificació més detallada a l’hora 
d’emmagatzemar-les. En un projecte hi ha diversos punts de control, en un punt de 
control es realitzen diverses campanyes de mostres per dates, a cada campanya 
s’analitzen uns determinats paràmetres que s’analitzen igualment a moltes altres 
plantes i punts de control. En definitiva, els paràmetres analitzats i les campanyes de 
mostreig realitzades estarien relacionats de manera “n:n”, ja que a cada campanya 
s’analitzen diversos paràmetres i cada paràmetre està associat a diverses 
campanyes diferents. 
 
Llavors, en primera instància, la taula de resultats analítics es pot dissenyar com un 
full de càlcul on per files hi hauria els diferents anàlisis i per columnes: el punt de 
control, la data, l’analista i tots els paràmetres analitza ts (veure la figura 4.3). De 
manera que la parella “data - punt de control” defineix l’anàlisi, és a dir, que per la 
mateixa data en el mateix punt de control no existeixen altres anàlisis. Aquesta 
estructura correspondria a una senzilla relació “1:n” entre els anàlisis (n) i els punts 
de control (1), per cada punt de control hi hauria diversos anàlisis definits per dates. 
Els paràmetres analitzats no serien més que els camps d’aquesta gran taula de 
resultats analítics, juntament amb la data, el punt de control i l’analista. 
 
 
 

ID QuiAnlis ID_PC Data Col_Tot Col_ Fec Esch_ Col Estr_Fec pH Turb Trans 

1 UPC CPA1 31/03/2003 3,29E+05 3,50E+04 1,00E+04 1,90E+04 7,39 0,85 70 

2 UPC CPA2 31/03/2003 8,75E+04 8,10E+03 1,55E+03 1,90E+03 7,44 0,7 70 

3 UPC CPA3 31/03/2003 2,57E+02 2,10E+01 1,20E+01 2,00E+00 7,46 0,7 69 

4 UPC CPA4 31/03/2003 7,64E+02 4,90E+01 3,50E+01 1,00E+01 7,70 1,1 49 

5 UPC CPA1 01/04/2003 2,50E+05 1,68E+04 1,11E+04 1,60E+03 7,28 0,7 62 

6 UPC CPA2 01/04/2003 1,50E+05 1,14E+04 1,05E+04 1,50E+03 7,42 0,6 62 

7 UPC CPA3 01/04/2003 6,56E+02 2,40E+01 2,10E+01 4,00E+00 7,61 0,5 62 

9 UPC EPB1 28/04/2003 1,52E+06 5,50E+04 5,50E+04 3,10E+03 7,46 1 63 

10 UPC EPB2 22/04/2003 4,50E+04 8,00E+02 6,00E+02 1,60E+02 8,28 1,6 62 

11 UPC EPB3 28/04/2003 3,10E+02 2,00E+01 2,00E+01 1,60E+01 8,32 1,8 59 

13 UPC EPB5 28/04/2003 1,30E+02 2,80E+01 2,80E+01 1,60E+01  3,1 55 

Figura 4.3. Taula descriptiva de la primera estructura plantejada per les dades analítiques. 
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Però aquesta estructura presenta algunes problemàtiques: 
 

1. El canvi d’analista segons el paràmetre analitzat de la mostra (per exemple: la 
UB analitza els virus i la UPC els indicadors fecals) no pot quedar reflectit a la 
taula on només es permet la entrada d’un analista per registre (per anàlisi). 

 
2. Per afegir paràmetres que fins al moment no s’analitzaven cal canviar la 

definició de la taula. Ho hauria de fer un administrador, no un usuari 
qualsevol, complicant el manteniment de la base de dades. 

 
3. En general, l’estructura és poc òptima perquè hi ha paràmetres que es poden 

mesurar amb una freqüència diferent a altres. Per exemple, els virus un cop al 
mes i els indicadors fecals cada dia. Aquest fet fa que la taula s’ompli de buits 
en aquelles dates on els paràmetres amb menor freqüència de mostreig no 
tenen valors. 

 
En conseqüència, cal pensar en una estructura més òptima per emmagatzemar 
aquestes dades. La informació de les campanyes analítiques i els paràmetres es pot 
organitzar mitjançant dues relacions “1:n” unides per una taula de connexió, com és 
la manera habitual de resoldre les relacions de l’estil “n:n”. Així, la primera taula 
guardarà els valors que caracteritzen un anàlisis determinat: la data, el punt de 
control i l’analista; i la segona taula guardarà els paràmetres analitzats. D’aquesta 
manera, els paràmetres passen de ser camps, com a l’anterior estructura, a registres 
d’una nova taula. Aquestes dues taules es poden combinar en una tercera, que 
aglutini els identificadors dels anàlisis i dels paràmetres, on s’emmagatzemin els 
valors analítics. La figura 4.4 esquematitza la solució proposada. 
 
L’apartat de resultats mostra els gràfics de les diferents relacions establertes entre 
les taules. Després de definir l’estructura sencera cal crear les taules en sí, 
considerant cada un dels atributs que han de contenir. 
 

4.2.2 Definició de camps 
 
Cada una de les taules inclou els camps que la composen segons les 
característiques de la informació a emmagatzemar. L’Access ofereix diversos 
formats de visualitzar les taules (“Opcions a realitzar” de la figura 4.2 i figura 4.5), els 
més utilitzats són la vista “Diseño” i la vista “Hoja de datos”. Per a definir els camps 
que han de composar una taula determinada s’obre la taula en la vista “Diseño” 
(figura 4.6) o bé es crea una taula nova. S’escriuen un a un els camps indicant les 
seves característiques descriptives. Passant a la vista “Hoja de datos” es veu la taula 
com un full de càlcul (figura 4.7) i es poden llegir totes les dades que s’hi han 
emmagatzemat. 
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Figura 4.4. Imatges de les taules integrants de l’alternativa proposada per emmagatzemar les 
dades analítiques. 

 
 

Els camps cal definir-los amb un nom i un tipus de dades (text, numèriques, dates). 
Igualment es defineixen els formats i el número concret de caràcters a guardar 
(veure la figura 4.8). Els noms dels camps no poden ser gaire llargs ni amb caràcters 
estranys, ja que la BDD presentaria problemes de compatibilitat amb altres 
programes als quals s’exportaran les dades; com podrien ser programes de 
processament de dades, sistemes d’informació geogràfica (SIG) o senzillament 
fitxers per mostrar-les per Internet. 
 

 
Figura 4.5. Possibles vistes de les taules. 

ID_Analisi ID_PM Analistes Data Dia_setm
1 CPA1 UPC 31/03/2003 lunes
2 CPA1 UB 31/03/2003 lunes
3 CPA2 UPC 31/03/2003 lunes
4 CPA2 UB 31/03/2003 lunes
5 CPA3 UPC 31/03/2003 lunes
6 CPA3 UB 31/03/2003 lunes
7 CPA4 UPC 31/03/2003 lunes
8 CPA4 UB 31/03/2003 lunes
9 CPA1 UPC 01/04/2003 martes

10 CPA2 UPC 01/04/2003 martes
11 CPA3 UPC 01/04/2003 martes
12 CPA4 UPC 01/04/2003 martes
13 EPB1 UPC 28/04/2003 lunes
14 EPB2 UPC 28/04/2003 lunes
15 EPB3 UPC 28/04/2003 lunes

Analisi

ID_Analisi ID_Parametre Valor
1 Coliformes Totals 329000
1 Coliformes Fecals 35000
1 Escherichia Coli 10000
1 Estreptococos Fecales 19000
1 pH 7,39
1 Turbidesa 0,85
2 Somàtics 13000
2 FRNA 1300
2 RYC 11
2 GA17 20
2 CSR 2100
3 Coliformes Totals 8750
3 Coliformes Fecals 8100
3 Escherichia Coli 1550
3 Transmitància 70
3 Conductivitat 695
3 MES 6,72
3 TOC 6,72
3 DQO 11
3 Br 1,3
3 Amoni 3,3

Params_Valors

ID_Parametre Parametre Unitat
0 Coliformes Totals ufc/100ml
1 Coliformes Fecals ufc/100ml
2 Escherichia Coli ufc/100ml
3 Estreptococos Fecales ufc/100ml
4 pH
5 Turbidesa UNT
6 Transmitància %
7 Conductivitat uS/cm
8 MES mg/l
9 TOC mg/l

10 DQO mgO2/l
11 Br mg/l
12 NºPartícules
13 Amoni mg/l
14 Somàtics UFP/100ml
15 FRNA UFP/100ml
16 RYC UFP/100ml
17 GA17 UFP/100ml
18 CSR UFP/100ml

Parametres
ID_Analisi ID_PM Analistes Data Dia_setm

1 CPA1 UPC 31/03/2003 lunes
2 CPA1 UB 31/03/2003 lunes
3 CPA2 UPC 31/03/2003 lunes
4 CPA2 UB 31/03/2003 lunes
5 CPA3 UPC 31/03/2003 lunes
6 CPA3 UB 31/03/2003 lunes
7 CPA4 UPC 31/03/2003 lunes
8 CPA4 UB 31/03/2003 lunes
9 CPA1 UPC 01/04/2003 martes

10 CPA2 UPC 01/04/2003 martes
11 CPA3 UPC 01/04/2003 martes
12 CPA4 UPC 01/04/2003 martes
13 EPB1 UPC 28/04/2003 lunes
14 EPB2 UPC 28/04/2003 lunes
15 EPB3 UPC 28/04/2003 lunes

Analisi

ID_Analisi ID_Parametre Valor
1 Coliformes Totals 329000
1 Coliformes Fecals 35000
1 Escherichia Coli 10000
1 Estreptococos Fecales 19000
1 pH 7,39
1 Turbidesa 0,85
2 Somàtics 13000
2 FRNA 1300
2 RYC 11
2 GA17 20
2 CSR 2100
3 Coliformes Totals 8750
3 Coliformes Fecals 8100
3 Escherichia Coli 1550
3 Transmitància 70
3 Conductivitat 695
3 MES 6,72
3 TOC 6,72
3 DQO 11
3 Br 1,3
3 Amoni 3,3

Params_Valors

ID_Parametre Parametre Unitat
0 Coliformes Totals ufc/100ml
1 Coliformes Fecals ufc/100ml
2 Escherichia Coli ufc/100ml
3 Estreptococos Fecales ufc/100ml
4 pH
5 Turbidesa UNT
6 Transmitància %
7 Conductivitat uS/cm
8 MES mg/l
9 TOC mg/l

10 DQO mgO2/l
11 Br mg/l
12 NºPartícules
13 Amoni mg/l
14 Somàtics UFP/100ml
15 FRNA UFP/100ml
16 RYC UFP/100ml
17 GA17 UFP/100ml
18 CSR UFP/100ml

Parametres
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Figura 4.6. Taula a la vista “Diseño”, atributs generals de definició del camp. 
 
 

 
Figura 4.7. Mateixa taula a la vista “Hoja de datos”. 

 
 

En el cas que el camp a omplir depengui d’una altra taula, com el camp de “municipi” 
o de “tipus d’ús”, s’ha d’especificar que el camp és del tipus “quadre combinat” i es 
defineix a quina taula es fa referència. Això serveix per a assegurar la consistència 
de les dades, evitant que s’utilitzin diferents maneres d’escriure el mateix i que tota 
la informació s’emmagatzema correctament. 
 
Aquesta pràctica és igualment útil per a optimitzar la memòria, ja que només queda 
emmagatzemat un codi identificador per a cada registre i no el nom sencer amb 
duplicats. Per exemple (figura 4.9), la taula de possibles usos de l’aigua regenerada 
té dos camps: el codi de l’ús i el tipus d’ús pròpiament dit. Llavors, en el camp de 
“tipus d’ús” de la taula “Usos_Projectes” s’emmagatzema només el codi de l’ús, de 
manera que, quan es vol llegir quin és aquest ús, es fan servir les relacions per 
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veure-ho, amb l’avantatge de que la descripció de l’ús (uns quants dígits) no queda 
emmagatzemada, sinó tan sols un número (un parell de dígits). 
 

 
Figura 4.8. Propietats dels camps que permeten introduir dades a partir d’una altra taula. 

 
 

 

Figura 4.9. Exemple de la relació existent entre les taules de definició. 

Tipus_Us 
ID_Us Usos 

1 Agrícola - regadiu 
2 Reg de Golf 
3 Jardineria 
4 Usos municipals no potables  
5 Recarga d'aqüífers 
6 Us industrial - refrigeracio  
7 Us industrial - altres 
8 Usos de millora del medi ambient  
9 Augment de les fonts d'aigua potable  

10 Altres 
 

Projectes 
ID_Projecte Nom 
001CPA Castell platja d'Aro 
002LLM Lloret de Mar 
003BEG Begur 
004PAL Pals 
005TOM Tossa de Mar 
006BLA Blanes 
007EMB Empuriabrava 
008ROS Roses 
009POR Portbou  
010COL Colera 
011PSE Port de la Selva 
012CAD Cadaqués 
013MAT Mataró  
 

Proj_Us 
ID_Projecte ID_Us  Desti 
001CPA    
007EMB 1   
001CPA 2  Golf d'Aro  
001CPA 2  Golf Costa Brava 
001CPA 3  Hapimag  
007EMB 8  Cortalet - Parc Natural Aiguamolls Empordà 
 

Taula de definició 

1 

n 

1 

n 
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4.2.3 Creació de formularis i informes 
 
L’elaboració dels formularis es realitza a partir de la concepció del conjunt de tots els 
que es volen crear, considerant els usuaris a qui estan destinats i quina utilitat han 
de tenir. Una vegada fet l’esquema de com mostrar la informació només s’ha de 
decidir quins camps, de quines taules, s’han de mostrar al formulari, i donar-li el 
format adient. El punt més important és la organització en pantalla de la informació, 
per fer-la més accessible i entenedora a l’usuari. 
 
Igual que en el cas de les taules, els formularis s’elaboren a la vista “Disseny”, on 
s’introdueixen els camps, es distribueixen en pantalla i s’afegeixen tots els títols i 
elements gràfics necessaris. La figura 4.10 mostra algunes de les instruccions 
utilitzades. 
 
Els formularis s’elaboren responent a les necessitats dels usuaris. Per començar, hi 
ha els formularis d’introducció de dades, ja sigui per entrar un projecte nou, com per 
emmagatzemar les dades de seguiment (cabals i qualitat) de projectes existents. En 
aquests formularis és especialment important l’estructura en pantalla i l’organització 
de la informació. L’objectiu és facilitar la feina als qui han d’introduir dades i, així, 
optimitzar el temps dedicat a aquesta tasca. 
 

 

Figura 4.10. Elaboració d’un formulari en vista “Disseny”. 
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Els botons s’incorporen als formularis amb la funcionalitat de poder escollir entre les 
opcions que es volen realitzar quan s’obre la BDD; els botons realitzen l’acció de 
dirigir a l’usuari allà on desitja. S’ha de configurar cada comandament (el botó) 
disponible per obrir el formulari o l’informe indicat. Per escollir un projecte concret 
d’un formulari amb tots els projectes disponibles es configura una casella on es pot 
senyalar de quin projecte es vol obtenir la informació. Llavors, el botó ha d’estar 
configurat per obrir el formulari o l’informe indicat, en el registre concret segons el 
que s’hagi escrit al quadre de text. 
 
Hi ha els formularis de consulta on la informació no s’edita, és a dir, no es pot 
modificar, però es pot llegir tot el que s’ha guardat en un altre moment o des d’un 
altre lloc. Aquesta  es una mesura de seguretat a prendre si els usuaris només 
consulten i no han d’introduir informació. 
 
La creació d’informes respon a la necessitat d’imprimir en paper un determinat tipus 
d’informació. Així per exemple, es pot elaborar una fitxa tipus de cada projecte, o bé 
un full de resultats per cada dia que s’han fet anàlisis.  
 
Els informes es fan de la mateixa manera que els formularis, triant quins atributs han 
de sortir a l’informe, seleccionant de quines taules provenen, i donant-li al conjunt el 
format adequat. Sovint, la informació que es mostra en els informes prové d’una 
consulta on s’escullen les dades que es volen imprimir. Les dades que apareixen als 
informes es poden agrupar i jerarquitzar; per exemple, es podrien agrupar els 
projectes per operadors i la dada “operador” seria l’encapçalament de cada entrada 
(veure figura 4.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.11. Exemple d’informe amb projectes agrupats per “operador”. 
 

4.2.4 Programació de les consultes 
 
Existeixen diferents tipus de consultes segons el tipus d’informació que es vulgui 
extreure de la BDD. Les consultes de selecció serveixen per filtrar la informació que 
ha estat emmagatzemada. Els registres desitjats s’escullen d’entre el conjunt de la 
taula segons determinats criteris (per exemple: més petit, més gran o igual a un valor 
determinat). En el cas que una consulta s’hagi de repetir sistemàticament, es pot 
programar el procés de manera que sempre que s’obri es vegi el resultat 
directament. 
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Les consultes s’utilitzen igualment per visualitzar en una única taula la informació 
continguda en diferents taules relacionades entre si. Per exemple, el municipi on se 
situa el projecte pot aparèixer en el mateix formulari que les dades de qualitat d’un 
determinat punt de control. 
 
La principal aplicació de les consultes en aquesta base de dades és triar la 
informació de les dades analítiques per exportar-la a altres programes on es dibuixin 
gràfiques o es faci un tractament estadístic. Amb aquest objectiu s’han de destriar 
els valors analítics que interessin de la taula general de valors. Això es fa 
seleccionant el punts de control, els paràmetres analitzats i les dates desitjades. 
L’Access permet dissenyar els formularis de manera que la consulta de selecció es 
pugui fer directament aplicant filtres als formularis. 
 
Una altra aplicació de les consultes són les anomenades Consultes de Referències 
Creuades, que permeten connectar camps de taules relacionades, de manera que 
es pugui operar amb els seus atributs. Serveixen, per exemple, per mostrar el 
número de usos de cada tipus que es troben en el conjunt dels projectes considerats 
i sumar el total d’aplicacions per a cada ús de l’aigua. La figura 4.12 mostra 
l’exemple citat; a la segona columna (Total de Destí), el programa calcula el total 
d’aplicacions que s’han emmagatzemat a la BDD sumant totes les dels projectes que 
s’han introduït.  
 
 

 
Figura 4.12. Exemple del resultat d’una consulta de referències creuades. 

 
 

La figura 4.13 mostra la mateixa consulta a la vista “Disseny”. A la part superior 
s’observa com s’utilitzen les tres taules relacionades entre elles pels camps comuns 
“ID_Projecte” i “ID_Us”. La part inferior conté els camps que han de sortir a la taula 
resultat, el darrer de tots ells és el camp de càlcul que suma el total d’usos de tots 
els projectes. 
 

Usos Total de  
Desti Begur Blanes Cadaqués Castell  

Platja d'Aro Colera Empuria- 
brava 

Lloret  
de Mar Pals Port de  

la Selva Portbou Tossa  
de Mar 

Agrícola - regadiu 5 1 1 1 1 1 
Altres  3 1 1 1 
Jardineria 1 1 
Recàrrega d'aqüíf. 1 1 
Reg de Golf 4 2 1 1 
Usos de millora del  
medi ambient 3 1 1 1 

Usos municipals 
no potables 5 1 2 2 
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Figura 4.13. Consulta de referències creuades en vista “Disseny”. 

 
 
 
 
 
 
 




