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A. Glossari 

Macro: conjunt d’ordres en el llenguatge informàtic incorporat al programa Microsoft Excel. 

Cànon: nom del valor monetari d’un conveni per un espai. 
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B. Eina d’ajuda a la gestió 

B.1. Actualització de la base de dades 

La eina d’ajuda a la gestió incorpora una fulla de càlcul on s’emmagatzemen les dades 
referents al Parc UPC per a la seva posterior anàlisi. Per a poder utilitzar la eina cal introduir 
per primera vegada les dades en aquesta fulla que conté la base de dades, y per tal de 
mantenir la fiabilitat dels resultats és necessari d’actualitzar aquestes dades cada cop que 
es produeixi algun canvi. 

La fulla de càlcul on es troba aquesta base de dades s’anomena: “BBDD” 

 

Figura B.1 Pestanya de la fulla de càlcul “BBDD” 

Per tal de poder introduir correctament les dades externes, és necessari ordenar aquestes 
dades en una taula, mantenint el següent ordre en les columnes: 

• “Data venciment” (dia de venciment del conveni per l’espai cedit) 

• “CuentaDeId Punt  Xarxa” (nombre de punts de xarxa contractat a l’espai) 

• “CuentaDeId Ext Telf” (nombre de extensions telefòniques contractades) 

• “Nom” (nom de la localitat de l’espai) 

• “Nom Edifici” (nom de l’edifici on es troba l’espai) 

• “Codi Espai” (codi identificador de l’espai) 

• “Cànon” (tipus de conveni aplicat a l’espai) 

• “Valor” (valor aplicat al tipus de conveni de l’espai) 

• “Tipus facturació” (unitats del valor aplicat a l’espai) 

• “Estat” (estat del conveni o cànon aplicat a l’espai) 

• “Nom Entitat” (nom de l’entitat que ocupa l’espai) 
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• “Tipus” (tipologia de l’entitat que ocupa l’espai) 

• “Àrea computable ocupada (m2)” (àrea ocupada de l’àrea total de l’espai) 

• “Àrea computable (m2)” (àrea total de l’espai) 

• “Codi Sol·licitud” (codi identificador de la sol·licitud) 

• “IdEspai” (2on codi identificador de l’espai) 

La resta de columnes s’utilitzen en els càlculs de les simulacions posteriors i seran 
explicades posteriorment 

B.2. Fulla de càlcul “Entitats” 

Un cop actualitzada la base de dades, la primera fulla de càlcul amb informació rellevant és 
la fulla d’Entitats: 

 

Figura B.2 Pestanya de la fulla de càlcul “Entitats” 

B.2.1. Zona superior 

La primera part correspon a una llista desplegable situada a la part superior, que conté totes 
les entitats que apareixen a la base de dades. Un cop seleccionada una entitat de la llista, 
els quadres inferiors s’actualitzen automàticament. 

 

Figura B.3 Llista desplegable per seleccionar les entitats 

B.2.2. Zona intermitja 

Aquesta part de la fulla de càlcul està composada per dos quadres immediatament següents 
a la llista desplegable. 

• El primer i més petit d’aquests dos quadres mostra un resum general de les dades 
relatives a l’entitat; el nombre d’espais en lloguer, el nombre total de metres ocupats, 
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la facturació prevista per l’entitat, i els valors de facturació previstos en cas d’aplicar 
els diferents criteris de descompte 

 

Figura B.4 Exemple de informació d’una entitat 

• El segon quadre de la segona part de la fulla de càlcul conté la llista d’espais 
vinculats a l’entitat seleccionada, així com dades relatives a la extensió, ocupació i 
facturació de cada espai. 

 

Figura B.5 Exemple de llista d’espais d’una entitat 

És possible seleccionar un dels espais de la llista per tal de poder veure cada espai amb 
més detall. 

B.2.3. Zona inferior 

La part inferior de la fulla de càlcul també es composa de dos quadres diferents. Aquests 
quadres mostren informació detallada en cas d’haver seleccionat algun espai de la llista 
immediatament superior. 

• El primer quadre indica el nom de l’espai seleccionat 

 

Figura B.6 Casella indicadora del nom de l’espai 
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• El segon quadre enumera els diferents conceptes inclosos al conveni de l’espai de 
forma ordenada, amb els valors numèrics per a cada concepte diferent. També 
afegeix els resultats d’aplicar els diferents criteris o valors de descompte possible 

 

Figura B.7 Exemple de llista de cànons vinculats a un espai 

B.3. Fulla de càlcul “Edificis” 

Aquesta fulla de càlcul aglomera totes les dades introduïdes a l’eina i les agrupa per edificis, 
facilitant així una visió ràpida de les diferents informacions disponibles. L’espai es troba 
dividit en tres elements diferents. 

 

Figura B.8 Pestanya de la fulla de càlcul “Edificis” 

B.3.1. Zona superior 

La part superior la composa una llista desplegable on es pot seleccionar l’edifici a analitzar. 
Aquesta llista s’actualitza automàticament cada cop que s’actualitza la base de dades. 

 

Figura B.9 Llistat desplegable d’edificis 

B.3.2. Zona inferior 

La part inferior està formada per dos quadres diferents. Un cop seleccionat un edifici a 
analitzar de la llista desplegable, aquests dos quadres s’actualitzen automàticament i 
mostren diferents informacions de l’edifici seleccionat. 
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• El primer quadre de la zona inferior mostra un resum general de les dades 
disponibles de les entitats vinculades a l’edifici. Ofereix informació sobre el nombre 
d’espais, entitats, les àrees totals i ocupades, el percentatge d’ocupació de l’edifici i 
la facturació prevista de l’edifici. 

 

Figura B.10 Exemple de informacions d’un edifici 

• El segon quadre ofereix una llista de totes les entitats presents actualment a l’edifici, 
així com diferents informacions relatives a la facturació de cada entitat. 

B.4. Fulla de càlcul “Simulació” 

La darrera fulla de càlcul conté la representació visual dels resultats obtinguts de simular el 
funcionament del parc amb les dades introduïdes a la base de dades. 

 

Figura B.12 Pestanya de la fulla de càlcul “Simulació” 

El primer element d’aquesta fulla de càlcul és una llista desplegable on apareixen tots els 
edificis presents a la base de dades. Un cop seleccionat un edifici de la llista, es calculen i 
actualitzen les dades del següent element. 

 

Figura B.13 Llistat desplegable d’edificis 

 El següent element de la fulla de càlcul es tracta d’un gràfic de dispersió de punts que conté 
quatre sèries diferents: 

• Facturació (resultats mensuals agrupats de totes les entitats i espais de l’edifici 
seleccionat) 

• Simulació 1 (resultats mensuals agrupats de totes les entitats i espais de l’edifici 
seleccionat tenint en compte els valors simulats de cànons) 
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• Simulació 2 (resultats mensuals agrupats de totes les entitats i espais de l’edifici 
seleccionat aplicant els valors de descompte indicats) 

• Simulació 3 (resultats mensuals agrupats de totes les entitats i espais de l’edifici 
seleccionat tenint en compte els valors simulats de cànons i aplicant els valors de 
descompte indicats) 

Per tal d’evitar temps d’espera prolongats, la simulació es realitza per als dotze següents 
períodes (mesos). En aquests càlculs es té en compte la data de venciment i l’estat dels 
convenis introduïts a la base de dades. 

Per a facilitar la comprensió de les dades, les quatre sèries de dades tenen un color 
clarament diferenciable i es troben unides entre sí mitjançant una línia de punts del mateix 
color. 

B.5. Altres fulles de càlcul 

A més de les fulles de càlcul anteriorment explicades, la eina incorpora dues fulles de càlcul 
més, anomenades “BBDD2” i “TBL”. Aquestes fulles de càlcul s’utilitzen com a suport i per 
emmagatzemar dades necessàries per a la resta de fulles i per a les macros incorporades.  

És imprescindible no modificar ni eliminar aquestes fulles de càlcul de cap manera, ja que 
això podria ocasionar problemes i impedir el correcte funcionament de la eina d’ajuda a la 
gestió. 

El codi contingut en aquest annex ha estat modificat en el seu format per a que resulti més 
entenedor. Les parts de codi que comencen per un apòstrof ( ‘ ) són anotacions i el 
programa compilador no les té en compte a l’hora d’executar-les. 

B.6. Macros incorporades 

Per tal de poder interpretar  les dades introduïdes i representar els resultats de la simulació, 
aquesta eina d’ajuda a la gestió incorpora diverses parts de codi o “macros” en llenguatge 
de Microsoft Excel. A continuació s’enumera i explica el funcionament d’aquestes macros, 
així com aquelles part susceptibles de ser modificades per ajustar la eina. 

B.6.1. Macro d’obertura de l’arxiu 

Cada cop que s’inicia l’arxiu s’executa un seguit d’instruccions amb la finalitat de netejar i 
preparar la eina per al seu ús. El codi és el següent: 
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Private Sub Workbook_Open() 
 
'Creem la variable tipus "range" que es diu Cursor 
Dim Cursor As Range  
 
'Netejem les combobox del que poguéssin tenir abans 
ThisWorkbook.Sheets("Entitats").Llista_Entitats.Clear  
ThisWorkbook.Sheets("Entitats").Llista_Entitats.Value = "Seleccionar una entitat"  
ThisWorkbook.Sheets("Edificis").Llista_Edificis.Clear  
ThisWorkbook.Sheets("Edificis").Llista_Edificis.Value = "Seleccionar un edifici"  
ThisWorkbook.Sheets("Simulació").Llista_Edificis_2.Clear 
ThisWorkbook.Sheets("Simulació").Llista_Edificis_2.Value = "Seleccionar un edifici"  
 
'Primer bucle per buscar els noms de les entitats 
'Coloquem el cursor a l'inici de la taula dinàmica 
Set Cursor = ThisWorkbook.Sheets("TBL").Range("C2")  
 
While Not IsEmpty(Cursor) 
 
ThisWorkbook.Sheets("Entitats").Llista_Entitats.AddItem Cursor.Value 'Copiem el nom de la entitat 
 
Set Cursor = Cursor.Offset(1, 0) 'Movem el cursor 1 cap abaix 
 
Wend 
 
'Segon bucle per buscar els noms dels edificis 
Set Cursor = ThisWorkbook.Sheets("TBL").Range("B2")  
 
While Not IsEmpty(Cursor) 
 
ThisWorkbook.Sheets("Edificis").Llista_Edificis.AddItem Cursor.Value 'Copiem el nom de la entitat 
ThisWorkbook.Sheets("Simulació").Llista_Edificis_2.AddItem Cursor.Value    
 
Set Cursor = Cursor.Offset(1, 0) 'Movem el cursor 1 cap abaix 
 
Wend 
 
'Reset de les taules dinàmiques 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Espais_Entitat").PivotFields("Nom Entitat").ClearAllFilters 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Espais_Entitat").PivotFields("Nom Entitat").CurrentPage = 
"(blank)" 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Canons_Espai").PivotFields("Nom Entitat").ClearAllFilters 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Canons_Espai").PivotFields("Nom Entitat").CurrentPage = 
"(blank)" 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Canons_Espai").PivotFields("Codi Espai").ClearAllFilters 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Canons_Espai").PivotFields("Codi Espai").CurrentPage = 
"(blank)" 
 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Entitats_Edifici").PivotFields("Nom Edifici").ClearAllFilters 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Entitats_Edifici").PivotFields("Nom Edifici").CurrentPage = 
"(blank)" 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Detalls_Edifici").PivotFields("Nom Edifici").ClearAllFilters 
ThisWorkbook.Sheets("TBL").PivotTables("Detalls_Edifici").PivotFields("Nom Edifici").CurrentPage = 
"(blank)" 
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'Calcul de valors i simulacions (ralentitza la apertura de l'arxiu) 
'Calcular 
 
'Format 
ThisWorkbook.Sheets("Entitats").Reposicio 
ThisWorkbook.Sheets("Edificis").Reposicio2 
 
End Sub 
 

Aquesta macro es pot dividir en cinc grans parts: 

• Neteja i “reset” de les llistes desplegables, per tal que no aparegui cap element ja 
seleccionat i causi algun conflicte amb les taules dinàmiques. 

• Còpia de la llista d’entitats a la llista desplegable de la fulla de càlcul “Entitats” 

• Còpia de la llista d’edificis a la llista desplegable de la fulla de càlcul “Edificis” 

• “Reset” de totes les taules dinàmiques per a poder realitzar noves busques. 

• Càlcul de les dades de la simulació i ajustos de format diversos per tota l’eina. 

En aquesta macro no existeix cap part susceptible de ser modificada amb facilitat, ja que 
moltes de les dades per als diferents càlculs s’extrauen de taules dinàmiques ubicades a la 
fulla de càlcul “TBL”, i aquestes taules necessiten ser reiniciades i recalculades cada cop 
que s’inicia l’arxiu. 

En cas que la càrrega i apertura de l’arxiu sigui excessivament llarga, es pot eliminar la crida 
a la funció “Calcular” que es troba a les últimes línies, ja que no és imprescindible per a l’inici 
de l’eina, tot i que ajuda a agilitzar càlculs més endavant. 

B.6.2. Macro de simulació de resultats 

Aquesta macro pot ser cridada per l’usuari en qualsevol moment mitjançant la pestanya de 
“Programador” del menú principal de l’Excel. Un cop en aquest menú, n’hi ha prou amb obrir 
la llista de Macros i seleccionar la que s’anomena “ThisWorkBook.Calcular”. 

La funció d’aquesta macro és calcular una simulació de resultats en funció de les dades 
present a la base de dades de l’eina, i escriure els resultats obtinguts a la fulla de càlcul 
“BBDD2” per a que puguin ser representats pel gràfic de la fulla de càlcul “Simulació”. 

 
Public Sub Calcular() 
 
Dim Cursor, Cursor2 As Range 'Creem la variable tipus "range" que es diu Cursor 



Pàg. 12 Albert Seuba Bernadas i Xavier Jiménez Mercader - Annex 

 

 
Dim pos As Integer 
 
pos = 1 'Indicador de la filera on es troba el cursor 
Set Cursor = ThisWorkbook.Sheets("BBDD").Range("G2") 'Coloquem el cursor a l'inici de la base de 
dades 
Set Cursor2 = ThisWorkbook.Sheets("BBDD2").Range("A2") 'I coloquem el cursor d'escriptura a la 2a 
pagina de dades 
 
ThisWorkbook.Sheets("BBDD2").Cells.ClearContents 'netejem la 2a pagina de dades 
 
per = 12 'Nombre de períodes a simular 
 
Cursor2.Offset(-1, 0).Value = "Període" 'Escrivim els noms dels camps de la taula 
Cursor2.Offset(-1, 1).Value = "Valor" 
Cursor2.Offset(-1, 2).Value = "Simulació 1" 
Cursor2.Offset(-1, 3).Value = "Simulació 2" 
Cursor2.Offset(-1, 4).Value = "Simulació 3" 
 
For n = 0 To per Step 1 'bucle per escriure el nom dels períodes 
 
'Trobem l'últim dia de cada mes buscant el dia "0" del mes seguent 
Cursor2.Offset(n, 0).Value = DateSerial(Year(Date), Month(Date) + n, 0) 
 
Next n 
 
While Not IsEmpty(Cursor) 
 
If Cursor.Offset(0, -2).Value = ThisWorkbook.Sheets("Simulació").Llista_Edificis_2.Value Then 
 
If Cursor.Value = "Canon fixe RDIT (per espai)" Or Cursor.Value = "Manteniment de xarxa de veu i 
dades fixa i wifi" Or Cursor.Value = "Pàrking" Then 
 
'1er cas: valor fix independent dels metres cuadrats 
Cursor.Offset(0, 15).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value 
Cursor.Offset(0, 16).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value 
Cursor.Offset(0, 17).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value 
Cursor.Offset(0, 18).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value 
 
For n = 0 To per Step 1 
 
If Not IsEmpty(Cursor.Offset(0, -6)) And Cursor2.Offset(n, 0).Value > Cursor.Offset(0, -6).Value Then 
 
Else 
 
Cursor2.Offset(n, 1).Value = Cursor2.Offset(n, 1).Value + Cursor.Offset(0, 1).Value 
Cursor2.Offset(n, 2).Value = Cursor2.Offset(n, 2).Value + Cursor.Offset(0, 11).Value 
Cursor2.Offset(n, 3).Value = Cursor2.Offset(n, 3).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
12).Value) 
Cursor2.Offset(n, 4).Value = Cursor2.Offset(n, 4).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, 12).Value) 
 
End If 
 
Next n 
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ElseIf Cursor.Value = "Consum elèctric (estimació per m2 de l'edifici)" Or Cursor.Value = "Espai (m2 
útils computables)" Or Cursor.Value = "Serveis comuns del edifici" Or Cursor.Value = "Serveis de 
neteja" Then 
 
'2on cas: valor depenent dels metres cuadrats 
Cursor.Offset(0, 15).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 6).Value 
Cursor.Offset(0, 16).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, 6).Value 
Cursor.Offset(0, 17).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, 
6).Value 
Cursor.Offset(0, 18).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, 
6).Value 
         
For n = 0 To per Step 1 
         
If Not IsEmpty(Cursor.Offset(0, -6)) And Cursor2.Offset(n, 0).Value > Cursor.Offset(0, -6).Value Then 
                 
Else 
             
Cursor2.Offset(n, 1).Value = Cursor2.Offset(n, 1).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
6).Value) 
Cursor2.Offset(n, 2).Value = Cursor2.Offset(n, 2).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, 6).Value) 
Cursor2.Offset(n, 3).Value = Cursor2.Offset(n, 3).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
12).Value * Cursor.Offset(0, 6).Value) 
Cursor2.Offset(n, 4).Value = Cursor2.Offset(n, 4).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, 6).Value) 
             
End If 
         
Next n 
     
ElseIf Cursor.Value = "Gestió extensions de telèfon" Then 
     
'3er cas: depenent del nombre de telfs. 
Cursor.Offset(0, 15).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, -4).Value 
Cursor.Offset(0, 16).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, -4).Value 
Cursor.Offset(0, 17).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, -
4).Value 
Cursor.Offset(0, 18).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, 
-4).Value 
         
For n = 0 To per Step 1 
         
If Not IsEmpty(Cursor.Offset(0, -6)) And Cursor2.Offset(n, 0).Value > Cursor.Offset(0, -6).Value Then 
                
Else 
             
Cursor2.Offset(n, 1).Value = Cursor2.Offset(n, 1).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
-4).Value) 
Cursor2.Offset(n, 2).Value = Cursor2.Offset(n, 2).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, -4).Value) 
Cursor2.Offset(n, 3).Value = Cursor2.Offset(n, 3).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
12).Value * Cursor.Offset(0, -4).Value) 
Cursor2.Offset(n, 4).Value = Cursor2.Offset(n, 4).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, -4).Value) 
             
End If 
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Next n 
     
ElseIf Cursor.Value = "Gestió punts de xarxa" Then 
     
'4rt cas: depenent del nombre de punts de xarxa 
Cursor.Offset(0, 15).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, -5).Value 
Cursor.Offset(0, 16).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, -5).Value 
Cursor.Offset(0, 17).Value = Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, -
5).Value 
Cursor.Offset(0, 18).Value = Cursor.Offset(0, 11).Value * Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, 
-5).Value 
         
For n = 0 To per Step 1 
         
If Not IsEmpty(Cursor.Offset(0, -6)) And Cursor2.Offset(n, 0).Value > Cursor.Offset(0, -6).Value Then 
                 
Else 
             
Cursor2.Offset(n, 1).Value = Cursor2.Offset(n, 1).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
-5).Value) 
Cursor2.Offset(n, 2).Value = Cursor2.Offset(n, 2).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, -5).Value) 
Cursor2.Offset(n, 3).Value = Cursor2.Offset(n, 3).Value + (Cursor.Offset(0, 1).Value * Cursor.Offset(0, 
12).Value * Cursor.Offset(0, -5).Value) 
Cursor2.Offset(n, 4).Value = Cursor2.Offset(n, 4).Value + (Cursor.Offset(0, 11).Value * 
Cursor.Offset(0, 12).Value * Cursor.Offset(0, -5).Value) 
             
End If 
         
Next n 
     
End If 
     
End If 
 
Set Cursor = Cursor.Offset(1, 0) 'Movem el cursor 1 cap baix 
 
Wend 
 
End Sub 
 

Aquesta macro recorre tota la base de dades una vegada i agrupa el resultats previstos a 
recaptar cada període, per a un nombre establert de períodes. A cada pas de simulació 
comprova que l’espai i el concepte pertanyin a l’edifici que està sent analitzat, i comprova la 
forma de càlcul de cada concepte ( euros x mes, euros x metre quadrat i mes, etc ). 

Si l’entrada de la base de dades analitzada compleix amb els requisits, el valor teòric a 
recaptar per al període és sumat al acumulat fins al moment, el qual es troba en una de les 
caselles de la fulla de càlcul “BBDD2”. 
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La única part susceptible de ser modificada amb facilitat d’aquesta macro es troba a les 
primeres línies: 

• “per”: variable que determina el nombre de períodes a simular, on cada període 
representa un mes. Un valor excessivament alt d’aquesta variable pot ocasionar 
temps de càlcul llargs. 

B.6.3. Altres Macros 

Existeixen altres macros incorporades a l’arxiu, les quals realitzen funcions menors, com 
ara actualitzar i seleccionar continguts a les taules dinàmiques, o modificar el format de 
presentació d’algunes parts de l’arxiu. Aquestes macros no disposen de cap part que pugui 
ser modificada sense ocasionar problemes, així que no seran descrites en aquest annex. 


