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Resum 
 

En el següent projecte final de carrera es descriu un projecte de consultoria de la firma 

Deloitte. Aquest remodela i actualitza tot el sistema pressupostari i financer d’una gran 

empresa multinacional, i per fer-ho es serveix d’una eina de l’empresa SAP que és el 

SAP BPC (Business Planning & Consolidation).    

Aquest projecte, que actualment està gairebé finalitzat i en fase de manteniment, s’ha 

estat desenvolupant durant més de dos anys i mig, dels quals jo n’he participat des de 

en fa gairebé dos. És considerat com a estratègic per la firma ja que a través de 

l’exitós desenvolupament d’aquest, es pretén usar-lo com a reclam d’altres empreses 

per a que confiïn a Deloitte la instal·lació de l’eina. 

El Projecte final de carrera s’ha dividit en dues parts, en la primera es pretén donar 

una visió general, per a què el lector pugui entendre el funcionament. En aquesta part 

s’explicarà com funciona aquesta eina de SAP i com està distribuït el sistema 

pressupostari i financer de l’empresa, i per últim, es posaran les bases per entendre 

l’explicació de la segona part. 

La segona part explicarà un dels apartats més importants d’aquesta eina que és 

l’”interface” entre l’usuari i el programa SAP i el centrarà en un dels formularis més 

importants que estan en productiu actualment: l’EBITDA. A través de l’explicació 

d’aquest formulari es pretén donar una visió general de com funcionen i com s’han 

creat. A més es mostrarà quin procés es segueix amb la creació de qualsevol altre 

formulari, tot el procés que desenvolupa i com l’usuari interacciona amb aquest. 

He trobat en aquest Projecte Final de Carrera l’oportunitat de explicar la meva 

experiència en aquest projecte i tot el treball que s’ha fet per part d’un gran equip de 

persones.  
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2 Nomenclatura 

 EBITDA: ‘Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortisation’ 

Guanys abans dels interessos impostos depreciacions i amortitzacions, és una 

de les diferents formes financeres d’expressar les dades d’una companyia que 

existeixen, i una de les més utilitzades.  

 SAP: Software integrat usat en moltes companyies per a l’emmagatzematge i el 

tractament de les dades. 

 SAP R/3: Versió més moderna del software SAP. 

 EPM: Enterprise performance manager, software de SAP BPC que permet el 

recolliment de les dades. És un complement de Micorsoft Excel que permet  

 SAP BPC: Software de SAP ‘Business Planning & Consolidation’ Negoci 

planificació i consolidació de les dades.  

 PFC: Projecte final de Carrera, utilitzo aquesta denominació per no confondre 

amb el projecte de consultoria al qual també es fa referència sovint. 

 Projecte: Ens referim al projecte que la consultora ‘Deloitte Consulting SA’ està 

duent a terme. 

 Cub: Unitat virtual on s’emmagatzemen dades amb unes determinades 

característiques. S’ha d’entendre com una base de dades. 

 Model: És un sinònim de Cub i s’utilitzen els dos mots indistintament. 

 Dimensió: Cada una de les unitats necessàries d’informar en un cub per a 

poder diferenciar les dades entre sí. 

 Flux: Ens referirem al Flux o Flux de dades al recorregut a través de cubs o 

models que segueixen les dades, amb tots els canvis pertinents d’aquesta 

dada feta en cada cub del procés. 

 Usuaris: Són les persones que es dediquen a imputar les dades en els 

formularis i fan ús del software pressupostari i financer. 

 Formulari: Són fulles Excel que juntament amb el complement d’Excel EPM 

tenen la funció de permetre la introducció de les dades financeres de les 

diferents societats.  

 Calendari:  El calendari és com s’anomena a la part del cub que dóna accés als 

formularis per a les societats que es seleccionen. 

 Transacció de SAP: Les transaccions són programes que s’han creat en codi 

de SAP i que permeten realitzar funcions necessàries per al sistema.  

 Evolutiu: Un evolutiu és un procés que va des de la proposta per part de la 

companyia de Gas per crear o modificar quelcom del sistema pressupostari, 
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fins a l’aprovació per part de la mateixa de la creació o la modificació 

realitzada. 

 PEP: és cada un dels nivells base de la dimensió Ambito_Soc  

3 Objectius i Introducció 

En aquest apartat es pretén clarificar l’objectiu, l’encaix i l’abast del PFC, així com 

introduir els motius i requeriments que ha seguit Deloitte per a desenvolupar el 

Projecte. Es definiran tot allò necessari per a la comprensió del com?, quan? I per 

què? del Projecte.  

Per últim puntualitzar que la paraula projecte s’utilitzarà per denominar el projecte de 

l’empresa Deloitte i les sigles PFC per al projecte final de carrera tal i com es mostra 

en la nomenclatura. 

3.1 Objectiu del PFC  

L’objectiu principal del PFC és la creació i posada en productiu d’un formulari per a 

permetre la imputació de les dades pressupostàries de l’EBITDA d’una gran 

multinacional.  

Aquest PFC està comprès dintre del marc d’un gran projecte de consultoria de 

l’empresa Deloitte. El projecte de Deloitte és la creació i implantació d’un software 

basat en el SAP BPC amb l’objectiu de permetre la imputació, gestió, control i 

manteniment de tot el sistema pressupostari-financer d’una empresa multinacional. 

Aquest PFC es centra en la creació d’un del formularis que permet la introducció de les 

dades, una de les eines que utilitza el projecte de Deloitte.   

La pretensió de la memòria és que s’obtingui un coneixement en profunditat de la 

forma d’aquest formulari, així com de la comprensió de la seva utilitat tècnica i 

funcional. L’interès és centra en aquest formulari, i no en un altre, ja que aquest és 

possiblement un dels formularis més complexos que el projecte té actualment en 

productiu, i d’aquesta forma s’expliquen moltes funcionalitats que amb d’altres 

formularis no quedarien recollides.  

Per altra banda, donada la magnitud del projecte, hi ha un seguit d’explicacions que no 

formen part de la descripció de l’objectiu principal, però que seran necessàries donar, 

per poder assegurar una comprensió d’aquest. Aquests objectius secundaris seran 
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claus, doncs, per entendre de forma general l’explicació i per tant de la comprensió 

particular de l’objectiu principal. 

Aquests objectius secundaris són: 

 Explicació de la necessitat del projecte  per part de l’empresa contactant. 

 La funcionalitat del sistema financer de l’empresa contractant. 

 Explicació dels cubs, que són i perquè s’usen. 

 Caracterització i ús de les dimensions i atributs.  

 Descripció de la funcionalitat i adequació tant del sistema SAP BPC com del 

EPM. 

 L’ús que els usuaris fan d’aquesta eina i l’impacte que aquesta eina suposa per 

a l’empresa de Gas. 

Tots aquests objectius és desenvoluparan de forma breu i esquemàtica, de forma que 

el lector pugui entendre el procediment i la funcionalitat, però sense entrar en detall o 

profunditat. 

3.2 Abast del PFC 

Intuint la magnitud del projecte, seria impossible pretendre que aquest PFC entrés en 

profunditat a descriure i explicar totes i cadascuna de les parts que componen aquest.  

Per tant, s’ha hagut de delimitar el contingut del PFC per a poder-lo fer viable.  

L’abast del PFC serà doncs, descriure la part que correspon als programes d’imputació 

de dades que són els formularis EPM, i en concret ens centrarem en el formulari de 

l’EBITDA (actualment tenim 72 formularis en productiu). Per tant quedarà fora de 

l’abast d’aquest PFC: 

 Tot allò descrit en l’apartat 3.4 3.5 respecte l’elecció de les eines que s’han 

usat per a la construcció del software. 

 La descripció dels formularis EPM que no sigui pròpiament l’explicació tècnica i 

funcional del formulari EPM de l’EBITDA.  

 El tractament intern que es fa de les dades. 

 Processos de consolidació i ajust de les dades. 

 Programes per al funcionament intern del projecte. 

 Informació extensa sobre el funcionament i distribució interna de l’empresa 

contractant. 
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 Explicació teòrica sobre els estats financers d’una empresa del balanç o 

compte de resultats 

 Explicació teòrica d’ERP o altres sistemes. 

De totes formes, s’explicarà funcionalment tot el que sigui necessari per a la 

comprensió de la funcionalitat del formulari EPM del EBITDA, així com una comprensió 

general del projecte. 

Així doncs, fixem en l’explicació tècnica i funcional del formulari EBITDA de l’EPM el 

nostre abast del PFC. 

3.3 Motiu de l’elecció del PFC 

Porto treballant gairebé dos anys amb Deloitte en aquest projecte, junt a un equip de 

unes altres 22 persones. És un dels projectes estratègics per a la firma en l’àrea de 

consultoria, ja que al ser una eina de nova implantació en les  empreses, a partir de 

l’exitós desenvolupament d’aquesta eina i la seva implantació, es pretén atreure altres 

grans companyies per a que confiïn a Deloitte la implantació d’aquesta eina. 

És un projecte de gran envergadura, en el que he hagut de posar en pràctica moltes 

de les lliçons apreses a l’ETSEIB, especialment en matèria de Programació 

Informàtica i d’Administració i Direcció d’Empreses. Destacaria la gran quantitat 

d’habilitats en programació informàtica que he adquirit, ja que majoritàriament la feina 

de la nostra branca del projecte és la programació dels formularis. 

A banda dels coneixements adquirits en matèries universitàries, cal destacar també, 

que en aquest projecte he hagut d’aprendre i aplicar les habilitats que requereixen el 

haver de treballar amb un equip tan gran de persones. Aquest tipus d’habilitats són 

molt necessàries en aquest tipus de treball i estan fortament demandades. 

Per tot això exposat anteriorment, considero que l’experiència d’aquest any llarg 

treballant a Deloitte en aquest projecte, m’ha aportat molt, tant en l’àmbit d’adquirir i 

assentar coneixements, com en d’aprendre el treball en equip entre d’altres coses. Per 

tant vull aprofitar aquest PFC per a explicar aquest projecte de consultoria per aquests 

dos motius que són: tot el que he aprés treballant durant aquest any, i la  oportunitat 

de poder explicar un projecte de caràcter estratègic per a una companyia com és 

Deloitte, una multinacional amb presència a més de 150 països diferents. Centrant el 
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PFC en la part que jo més he treballat, la programació informàtica, i en menor mesura 

que s’entengui el sentit general del projecte.  

Considero que pot ser una explicació interessant ja que permetrà conèixer el tipus de 

projectes que es fan en l’àrea de sistemes en les consultories, i alhora explicarà un 

sistema financer, que com veurem més endavant és força complex. 

3.4 Encaix del projecte: Explicació general del projecte de 

Deloitte 

Aquest projecte final de carrera es centra en un projecte d’aplicació real de l’empresa 

de consultoria Deloitte Consulting S.A, projecte que actualment s’està venent a una 

empresa multinacional que centra el seu negoci en la creació, distribució i venda, de 

gas i d’electricitat, i en les telecomunicacions. Es una empresa que opera en àmbit 

global amb presencia destacada a Europa, Amèrica Central y l’Amèrica del Sud. 

Aquest treball pretén donar una visió global del projecte, així com profunditzar en una  

part específica del projecte que és la part de programació informàtica per a crear un 

dels formularis que permet la introducció de dades.   

El projecte tracta de la creació i la implementació d’un software per controlar tot el 

sistema pressupostari financer de l’empresa. En aquest software es va haver de 

reproduir tot el sistema pressupostari de l’empresa, posteriorment adaptar-lo i 

permetre realitzar totes les funcions requerides. 

El desenvolupament d’aquest projecte va durar 1 any i actualment fa pràcticament un 

any que està en fase de manteniment de l’eina. Així doncs, l’aplicació està ja provada i 

en productiu, tot i que en millora continua. 

Objectius i Necessitats de l’empresa contractant. 

Com en tots els projectes de consultoria, l’empresa contractant fixa unes necessitats i 

uns objectius que seran les bases del treball per a la l’empresa consultora. 

En aquest cas, es tracta d’una empresa multinacional amb més de 600 filials 

(empreses del grup) repartides per tot el món. A més a més, al ser una empresa amb 

una gran diversitat de línies de negoci, representa un sistema comptable complex i un 

gran volum de dades a tractar. Degut al creixement i l’expansió de l’empresa en els 
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darrers  anys, el sistema pressupostari antic va quedar obsolet per la seva inviabilitat 

tècnica. 

L’objectiu era doncs crear un sistema capaç de mantenir tot el volum d’informació i ser 

capaç de poder extreure la informació diàriament, és a dir conèixer l’estat de les 

finances de totes les societats actualitzada al dia. Així doncs els requeriments que va 

fixar l’empresa contractant per a poder aconseguir els seus objectius van ser: 

 Un mòdul d’accés (formulari), que des d’on qualsevol usuari de qualsevol 

Societat (empresa del grup) pogués accedir, i que permetés la imputació de 

totes les finances de la companyia. Naturalment es van crear molts de 

formularis ja que se’n necessita un per a cada tipus diferent de dades 

financeres que genera l’empresa. 

 Un sistema on s’emmagatzemés tot el volum de dades de forma que aquestes 

puguin ser consultades en tot moment. És a dir, que totes les dades que els 

usuaris introdueixin des del mòdul d’accés vagin a parar a aquest magatzem 

de dades. 

 A més a més aquest sistema ha de permetre el tractament individual de les 

dades, ja que cada dada té una necessitat diferent. És a dir, segons el grup de 

dades que sigui, s’hauran de fer unes transformacions o unes altres, per això 

es necessari una separació en diferents fluxos de dades. De fet les dades 

segueixen un “camí”, com si fos una cadena de producció, cada una amb un 

tractament de dades diferent. 

 Per últim, es necessari un sistema que permeti mostrar les dades, tant siguin 

finals, o de punts mitjos de la cadena, ”Reporting” de les dades.  

A dia d’avui, l’eina desenvolupada pel projecte és la que gestiona tot el sistema 

financer de l’empresa contractant (des del moment d’informar l’estat de les seves 

finances, passant pel lloc físic on és guarden totes les dades del grup empresarial, així 

com on es fan totes el tractament de dades necessàries, fins al moment del “reporting”, 

l’obtenció final de la dada). És a dir, avui en dia, tot el sistema financer d’aquesta 

empresa està gestionat pel sistema desenvolupat en aquest projecte.  

3.5 Requeriments pel desenvolupament del projecte. 

És necessari, delimitar les eines d’ús que té el projecte. Algunes d’aquestes eines van 

ser imposades per l’empresa contractant. Ja que el sistema de l’eina havia de poder 
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ser compatible amb el sistema que l’empresa tenia implantat, per tal de que pogués 

ésser funcional. 

Pel que fa als requeriments tècnics, per l’emmagatzematge de dades s’usa el software 

SAP. Concretament s’usa el SAP BPC ( Business Planning & Consolidation), que és la 

nova eina de SAP per a la planificació, pressupost y consolidació. Eina àmpliament en 

implantació a les grans empreses per al business performance management. 

Actualment s’està usant la versió SAP BPC 10. 

Aquest software es basa en el SAP R/3 versió 7.0 . Amb funcionament únicament amb 

la versió Windows 7, és necessari també el paquet de Microsoft Office versió 2007 o 

2010 amb el SP3 ( Service Pack) i el Windows XP 32 bits o superior. 

El software SAP BPC inclou un complement de Micosoft Excel 2007, que permet la 

imputació de les dades a traves de plantilles, és a dir, guarda les dades de l’Excel a les 

bases de dades de SAP. Aquest complement és l’EPM (Enterprise Performance 

Manager). La versió que s’està usant de l’EPM és la versió 8041 amb el parche 

patch1. 

A més a més, pel correcte funcionament del complement anomenat, es necessari tenir 

activades les següents biblioteques a l’Excel: 

 Visual Basic for Applications 

 Microsoft Excel 14.0 Object Library 

 OLE Automation 

 Microsoft Office 14.0 Object Library 

 Microsoft Forms 2.0 Object Library 

 FPMXL Client 

 FPMXL Client_OlapUtilities 

 Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) 

És absolutament necessari que tots els usuaris utilitzin aquestes versions descrites 

anteriorment. Ja que, en cas contrari, s’entraria en problemes d’incompatibilitat i per 

tan en errors de funcionament. 

Per últim cal destacar que el selector, del que ja descriurem la seva funcionalitat més 

endavant, va ser contractat a una empresa externa a Deloitte i que per tant, no forma 

part del projecte. De forma que no ens centrarem en l’explicació d’aquest.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_performance_management
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A banda dels requeriments tècnics, també és van fixar una sèrie de requeriments 

pràctics. És a dir, l’empresa contractant va fixar com a un dels seus objectius, que tot 

el sistema a implantar seguís l’estructura i la nomenclatura del sistema antic, i que tot 

allò nou que s’hagués de crear s’adaptés al seu sistema. D’aquesta manera l’empresa 

s’assegurava el mínim canvi possible, i que fos l’eina qui s’adaptés al sistema i no el 

sistema a l’eina. Un dels principals motius que van fer decantar al client pel software 

de SAP va ser la flexibilitat que ofereix aquest, ja que és perfectament possible 

adaptar-lo al sistema pressupostari de l’empresa contractant. 

3.6 Anàlisis d’antecedents i viabilitat del projecte 

El projecte que és planteja en el PFC, tal i com s’ha comentat, és un projecte 

d’implantació força innovador. La primera versió que va sortir del SAP BPC va ser l’any 

2007 i a partir d’aleshores el distribuïdor del software (l’empresa SAP) ha anat traient 

periòdicament millores. La versió que s’usa en el projecte és el SAPBPC10 tot i que en 

breus SAP traurà la versió 17 (dos versions superior). 

Fins a la data, aquest software s’havia instal·lat, tan per part de Deloitte com per part 

d’altres consultores, en empreses amb menys volum de dades. Actualment el sistema 

que ha instal·lat Deloitte en aquest projecte, és el sistema de cubs més complex en 

quant a magnitud i a volum, que actualment existeix en el món. Dades de la pròpia 

empresa subministradora del software, SAP. 

Per tant si analitzem antecedents es pot comprovar que si bé és cert que no era la 

primera vegada que es feia efectiva la implantació d’aquest software, també s’ha de 

reconèixer que aquest projecte ha implementat el sistema SAP BPC més gran que hi 

ha actualment al món. Per tant doncs, no és quelcom realment nou, però si que és la 

primera vegada que s’intentava en una empresa d’aquestes característiques i 

magnitud. 

En quant a la viabilitat del sistema, actualment el projecte està en fase productiva, per  

tant podem afirmar que és viable funcionalment parlant. Per altra banda, en quant a la 

viabilitat econòmica, el volum d’inversió que s’ha de fer per tenir instal·lat tot el sofware 

i desenvolupar-lo és molt elevat, únicament a l’abast d’empreses que generin molt 

volum de facturació. Realment, és molt complicat mesurar-ne la viabilitat des d’aquest 

sentit, ja que productivament parlant, aquest software no és generador de negoci i per 

tant mesurar-ne la viabilitat sota paràmetres econòmics resulta complicat ja que el 

retorn sempre és negatiu. El sistema s’ha de mesurar sota paràmetres com la facilitat 
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d’accés a dades, l’organització de l’estructura econòmica de l’empresa al més alt 

nivell, volum de dades suportat pel sistema, importància que l’empresa compradora del 

projecte li atorga...  

Centrant-nos en aquests paràmetres, s’ha manifestat diverses vegades per part del 

client la seva satisfacció amb el projecte i amb el funcionament d’aquest. Per tant 

podríem concloure que el projecte és també viable sota aquests paràmetres. Veure 

Annex. 

3.7 Prestacions del projecte 

Les prestacions que atorga aquest sofware són realment beneficioses per a l’empresa 

contractant: 

1. Control actualitzat de les finances de l’empresa segons els paràmetres de 

temps establerts per la pròpia empresa. Amb “reporting” diari de l’estat financer 

de l’empresa. 

2. Gestió de forma local de les finances de cada una de les societats de les que 

es composa l’empresa. 

3. Report de les finances locals de cada una de les societats que formen part del 

grup empresarial, als sistemes de dades general del grup. 

4. Facilitat d’accés a les finances del grup. 

5. Flexibilitat de tractament de dades 

6. Flexibilitat de visualització de dades 

7. Organització del sistema Financer adaptat a les característiques del grup 

empresarial. 

3.8 Esquema de funcionament del projecte 

Una part molt important de la introducció és entendre quin tipus de software s’està 

implementant i com es treballa amb ell. S’ha creat un esquema que permet entendre la 

relació i els passos que se segueixen. 

En resum, mitjançant el programa Microsoft Excel, i un complement de l’empresa SAP 

que és l’EPM, els usuaris introdueixen les dades financeres de l’empresa. Aquestes 

dades passen a les bases de dades on segueixen un procés fins a que finalment 

s’obtenen les dades finals. Aquestes dades poden ser visualitzades als informes de 

reporting de dades. Cal destacar que, al estar treballant a través del complement EPM, 



Implementació d’un sistema pressupostari financer basat en el SAPBPC          
Pàgina 14 de 108                                                                                   Xavier Remacha Sardà

   
 

 

les dades estan centralitzades a les bases de dades i els usuaris poden accedir 

simultàniament als informes e introduir, guardar i visualitzar dades al mateix temps.  

 

Entendre aquest esquema és molt important per entendre la lògica general d’ús que 

se’n fa del projecte. A continuació s’expliquen breument les diferents parts comentades 

al gràfic: 

1. Usuaris: Són aquelles persones que utilitzen els formularis, ja sigui per a 

visualitzar dades o per a introduir-les.  

2. Informació: Les dades introduïdes pels usuaris en els formularis o les dades 

que estan en el cub. 

Usuaris: poden accedir 
simultàniament tants 
usuaris com vulguin. 

Informació: l’usuari pot 
refrescar la informació 
guardada al software i 
guardar-ne de nova. 

Viatge de la informació: 
des de l’usuari al software i 

viceversa. 

Visualització del les 
dades: els usuaris tenen 
accés a visualitzar les 
dades en qualsevol 

moment del flux. 

“Reporting”: un cop les 
dades han passat tot el 
flux, es crea el report de les 
dades. 

Figura 1: Esquema d'ús del Projecte 
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3. Viatge de la informació: El pas de la informació de les dades que 

introdueixen els usuaris des dels formularis fins a les bases de dades de 

SAP i a la inversa. 

4. “Reporting”: Un cop les dades ja han passat a les bases de dades, es crea 

el reporting de dades, mitjançant uns formularis. El reporting més important 

és el de les dades finals, un cop han passat tota la cadena de 

transformació. 

5. Visualització de les Dades: Usant un altre complement de l’empresa SAP 

sobre, altre cop, Excel, permet veure les dades de les diferents bases de 

dades. 

4 Sistema financer: Aspectes generals  

En aquest punt es pretén fer una introducció del sistema pressupostari intern del client 

per facilitar la comprensió posterior de l’objectiu principal del PFC que és l’explicació 

tècnica i funcional de l’informe EPM de l’EBITDA.  

En aquesta s’explicarà que són els cubs i com funcionen, i també què són les 

dimensions i els atributs i l’ús que se li donen. 

4.1 Funcionalitat del sistema  

Com ja s’ha deixat entreveure en el punt 3. Objectius del PFC, la funcionalitat del 

sistema és la de proporcionar un software on es reculli qualsevol moviment financer 

tant entrada, sortida, inversions, amortitzacions etc, que es donen en qualsevol 

societat del grup. Tenint en compte que en els darrers cinc anys el benefici net de 

l’empresa ha estat comprès entre els 1000M € i els 2000M € es pot preveure la 

dimensió del projecte.  

Abans d’entrar en l’explicació del sistema pressupostari, s’explicarà l’objectiu d’aquest i 

els diferents fluxos monetaris que existeixen, per a que serveixen i com funcionen. 

Tal i com s’ha dit anteriorment, l’objectiu final del projecte és la creació d’un software 

integrat que permeti controlar el sistema pressupostari d’una empresa amb un volum 

de negoci gran.  

Amb la creació d’aquest software cada una de les diferents empreses que forma el 

grup introdueix les seves dades al sistema a través dels formularis, un cop les dades 
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han entrat en el flux monetari aquestes necessiten petites transformacions per 

homogeneïtzar-se i poder-se integrar al flux final amb la resta de les dades. Finalment, 

amb aquestes dades homogeneïtzades es crea el ‘reporting’ és a dir l’estat financer 

actualitzat de l’empresa. 

Així doncs, bàsicament, el software creat permet la introducció de les dades 

econòmiques de cada empresa del grup i després homogeneïtza les dades i presenta 

els estats financers. 

4.2 Sistema pressupostari de l’empresa contractant 

Qualsevol sistema pressupostari de qualsevol empresa està dissenyat per a poder 

classificar i distribuir cadascun dels seus fluxos monetaris de forma adaptada a la seva 

particularitat com a empresa. En el cas particular del client del projecte, la varietat de 

negocis provoca que el seu sistema pressupostari sigui extens i complex per poder 

contenir tots els diferents fluxos financers de l’empresa.  

Així doncs, la necessitat doncs, és d’un sistema financer en que qualsevol flux 

monetari de l’empresa quedi recollit individualment, és a dir, qualsevol despesa, 

ingrés, inversió, venta, amortització, etc, quedi recollit com a un flux individual de forma 

que es pugui tractar individualment. El sistema que ofereix el software usat en aquest 

projecte, SAP BPC, funciona a través d’un model de cubs que expliquem a 

continuació. 

SAP BPC funcionament a través de cubs 

Per entendre el funcionament dels cubs usarem com a comparació una cadena de 

producció d’ampolles de plàstic formada per una consecució de màquina – cinta 

transportadora – màquina – cinta transportadora...  D’aquesta manera, en el nostre 

cas, aquesta cadena de producció en comptes de plàstic que s’acabarà convertint en 

una ampolla, tenim les dades introduïdes per l’usuari que s’aniran transformant en 

cada un dels cubs. En el nostre cas les màquines són cada un dels cubs. 

D’aquesta forma entendre el procés és molt senzill. Quan l’usuari introdueix les dades, 

aquestes es guarden en el cub d’entrada, i un cop en aquest, la informació recorre la 

cadena de producció passant d’un cub al següent, i en cada un d’aquests les dades 

pateixen una transformació i després s’envien al següent cub de la cadena. De la 

mateixa manera, que en el cas la cadena de producció d’ampolles, on a una 
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determinada màquina li entraran per una banda les ampolles de plàstic i per altra els 

taps, en el cas dels nostres cubs, és possible que en un determinat cub arribin dades 

de dos o més cubs o que les dades que surtin del cub vagin a parar a dos o més 

diferents.  

El sistema que utilitza el SAP BPC, replica el funcionament a través de cubs de Bases 

de Dades. Com es visualitza en la imatge, el sistema pressupostari no és més que un 

conjunt de dimensions que combinades entre elles permetran seleccionar un 

determinat valor del sistema pressupostari. 

Cada un dels cubs no és més que un lloc on s’emmagatzemen dades. El funcionament 

d’aquests cubs, simula el funcionament d’una 

taula de valors en dos dimensions, des d’on si 

ens movem per l’eix de abscisses o per l’eix 

d’ordenades podem veure la relació dels valors 

d’aquestes variables. Doncs, la única diferència 

que hi ha entre aquestes taules de dues 

dimensions y els cubs de bases de dades, és el 

nombre de variables que es relacionen, en el 

cas dels nostres cubs generalment tenen més 

de 10 variables relacionades entre sí. 

Cada una d’aquestes dimensions o variables té un rang determinat, i aquest rang 

conté tots els components d’aquella dimensió. Per exemple, la dimensió Societat que 

és cada una de les empreses que forma el grup, té un rang de aproximadament 700 

components, i cada un d’aquests components és cada una d’aquestes empreses que 

forma el grup. Cada dimensió té un nombre de components determinats, per exemple 

la dimensió Comunitat Autònoma té uns 30 components en canvi la dimensió Projecte 

en té més de 10.000. 

El sistema pressupostari financer de l’empresa client, té més de 70 cubs, dels quals 

només 7 s’usen per a introduir o visualitzar la informació, la resta de cubs són usats en 

altres fases del procés pressupostari i tenen funcions com validar la informació, 

transformar-la per a que sigui visible, equiparar-la entre ella, etc, explicarem amb més 

detall en el punt 4.2.3 Processos interns. 

Dels 7 cubs que s’usen per introduir dades, ens centrarem en el cub que porta per 

nom DM_PPTO_DET_EBIT, que és el cub del Pressupost, i és on es troba el nostre 

Figura 2: Cub 
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formulari EBITDA. El motiu per el qual hi ha diversos cubs rau en la necessitat de 

diferenciar els diferents fluxos monetaris. Per exemple pel procés pressupostari s’usa 

el cub DM_PPTO_DET_EBIT i pel procés de Realitat s’utilitza el cub que porta per 

nom: RE_INF_SOC, el motiu pel qual és necessari separar el procés de realitat i el 

procés de pressupost és perquè ambdós cubs necessiten dimensions diferents. Un 

exemple de dimensió que s’utilitza en un cub i no en l’altre es la dimensió CEBE 

(Centre de Benefici) en el procés de realitat sempre s’especifica el centre des d’on es 

gestiona els pagaments y cobraments, en canvi en el cas de la pressupost aquesta 

dimensió no s’usa i per tant el cub no precisa de la dimensió.  

 

Figura 3: Captura de pantalla de SAP on es veuen alguns cubs mencionats 

En la Figura 3 es pot veure el programa SAP en la transacció on estan guardats els 

diferents cubs vigents pel sistema. En aquest podem veure el cub de pressupost: 

DM_PPTO_DET_EBIT i alguns de la resta de cubs. 

4.2.1 Dimensió 

La dimensió és cada una de les variables que componen els cubs, necessàries per 

dotar de significat les dades i permetre diferenciar les unes de les altres. Les 

dimensions tenen el sentit físic necessari pel sistema i representen una magnitud o 

informació que el sistema necessita per poder identificar cada un dels moviments 

monetaris de l’empresa.  Aquest punt es veu clarament en la dimensió Societat, que 

com ja hem comentat anteriorment aquesta dimensió representa cada una de les 

empreses que formen el grup, i per tant, lògicament, pel sistema pressupostari financer 
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de l’empresa és necessari conèixer des de quina empresa del grup s’ha fet un 

determinat moviment de diners. 

En el cub DM_PPTO_DET_EBIT tenim 12 dimensions les quals es detallen a 

continuació i s’explica que representen físicament cada una d’aquestes: 

Dimensió Significat 

Societat 

Representa cada una de les empreses que formen el grup. La 
dimensió societat està composta per gairebé 700 empreses de les 
diferents branques del negoci: gas, electricitat o telecomunicacions. 

Les societats s’identifiquen com a un número de 4 dígits XXXX. 

Ambito_Soc 

L’ambito_Soc és una dimensió que representa els projectes que fa 
l’empresa, entenent com a projecte qualsevol de les accions dutes 
a terme per l’empresa que fan referència al quadre de balanç dels 
actius i passius o a la compta de resultats. Cada un dels projectes 

fan referència a una determinada Societat, és a dir, no tindrà el 
mateix Ambito_Soc el projecte venta de gas de la societat 0001 que 

el de la 0002. Els Projectes s’identifiquen amb una sèrie de 13 
dígits P.XXXXXXXX.#0XX. 

Exemples de projectes poden ser: Producció de gas de 
>10000GW/h, Venta d’electricitat a minorista, compra de mobiliari 

d’oficina... 

Període 
La dimensió Període representa el temps o període de l’any. 

S’expressa amb 6 dígits on es mostra l’any i el mes. XXXX.XX per 
exemple 2014.01 seria el gener del 2014. 

Origen 

La dimensió origen no representa un valor financer, sinó que 
serveix per a separar els diferents fluxos de dades, d’aquesta 

manera ens permet agrupar i diferenciar, per exemple, les dades 
d’inversió de les dades de facturació. Cada un dels formularis té un 

origen diferent i separat de la resta, així s’aconsegueix que cada 
formulari tingui un flux de dades separat, el que dóna un major 

control de les dades. 

Tipo_dato 

És una dimensió semblant a la dimensió origen, que permet separar 
els diferents grups de fluxos de dades, segons siguin de realitat, 

pressupost... i a més a més s’utilitza per separar els fluxos segons 
l’estat de tractament de les dades. 

Concepte La dimensió concepte és una dimensió de tipus financera que 
serveix per agrupar segons el tipus de flux monetari determinat 
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(econòmics, tècnics, operatius...). Per exemple Ventes de Vapor, 
transport d’electricitat, immobilitzat intangible... Els conceptes 

s’identifiquen amb set dígits XXX.XXXX 

Moneda 
Aquesta dimensió serveix donar el detall de la moneda en els que 

estan assignats els valors introduïts. 

Moviment 

És una dimensió de tipus financera que identifica els diferents tipus 
de fluxos mercantils utilitzats, per exemple moviments de saldos 

inicials, de traspàs de contes.... Els moviments s’identifiquen amb 3 
dígits XXX 

Tipologia 
d’inversió 

És una dimensió característica dels processos d’inversió on es 
detalla el tipus d’aquesta. 

Comunitat 
Autònoma 

Representa cada una de las comunitats autònomes que existeixen 
a l’Estat Espanyol o bé si no pertany a cap d’aquestes. 

Ambito_Soc_IC 

Aquesta dimensió representa l’Ambito_Soc contrapart, és a dir, 
quan un projecte d’alguna de les Societats realitza un intercanvi 
amb algun altre projecte d’una Societat (ja sigui la mateixa o una 

diferent). Per exemple una societat ven una determinada quantitat 
d’electricitat a una altre, doncs en aquest cas necessitem 
l’AMBITO_SOC de venta d’electricitat de la Societat 1 i 

l’Ambito_Soc_IC  de compra d’electricitat de la societat 2. Es 
representa igual que l’Ambito_Soc, però s’indica amb una I_ que és 

el contrapart, I_P.XXXXXXX.#0XX 

Societat_IC 
Representa la Societat contrapart, sobre la qual recau la imputació 
de les dades. Es representa igual que la Societat però s’indica amb 

una I_ que és el contrapart, I_XXXX 

Concepte_IC 
Representa el Concepte contrapart, sobre el qual recau la imputació 

de les dades. Es representa igual que el Concepte però s’indica 
amb una I_ que és el contrapart, I_XXX.XXXX. 

Taula 1: Dimensions 

Aquestes 12 Dimensions han d’ésser necessàriament especificades per a poder 

informar correctament qualsevol dada del cub pressupostari. 
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Organització de les dimensions 

Totes les dimensions s’organitzen de 

forma jeràrquica el que significa que no 

tenen una organització plana, és a dir, les 

dimensions funcionen per agrupadors,. 

Per exemple, pel cas de la dimensió 

Societat, tenim 10 nivells, en el nivell 1 

trobem la ‘Jerarquia Societària’ que conté 

tota la resta de nivells. En el nivell dos, 

que penja del nivell 1, tenim cada un dels 

països o continents que fan d’agrupadors 

i d’aquesta forma fins a arribar a la última societat. En la figura 4 veiem una imatge que 

clarifica l’explicació.  

Aquest tipus d’organització permet un major control, tant pel que fa al manteniment del 

sistema, com als permisos i les autoritzacions, com de cara a l’usuari final.  

4.2.2 Atributs 

Els atributs són una part imprescindible del sistema, i representen les propietats de les 

dimensions, dit d’una altre manera, ens detallen les característiques tècniques de les 

dimensions. D’aquesta manera ens permeten filtrar les dimensions diferenciant per 

atributs. 

A part, els atributs són altament necessaris per a la conformació dels formularis de 

forma que ja explicarem més endavant però que ens permet diferenciar i seleccionar 

les dimensions que son necessàries per a cada formulari.  

De la mateixa forma que amb les dimensions, alguns atributs tenen un sentit físic i 

d’altres s’han creat degut a alguna necessitat a l’hora de la seva creació, generalment 

aquest últim cas s’usa en casos on sigui necessari diferenciar entre dos components 

d’una dimensió que tenen totes les altres característiques iguals. 

Habitualment totes les dimensions tenen bastants atributs, alguna dimensió com per 

exemple Concepte o Ambito_Soc en tenen més de 40, les dimensions que en tenen 

menys com per exemple Comunitat Autònoma en tenen 10. 

Exemples d’atributs: 

Societats d’Espanya 

Societats Venezuela 

Jerarquia Societària 

Societats Colòmbia 

Colombia Gas 

Generación eléctrica. 

Telecomunicacions 

Figura 4: Organització de les dimensions 
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 De la dimensió Societat un atribut és el país o la moneda, aquests dos atributs 

donen una informació física sobre la Societat, el primer atribut mostra el país 

d’origen de la Societat, el segon atribut, moneda, ens mostra amb la moneda 

que opera la societat determinada, havent-t’hi més de 34 monedes diferents en 

totes les societats. 

 Uns altres exemples d’atributs que no tenen un sentit físic tan marcat com els 

dos exemples anteriors, són per a la dimensió Concepte els atributs 

Tipo_Concepto i NAT_CTA. El primer dels atributs és una classificació en 

aproximadament 40 tipus diferents de Concepte per organitzar la dimensió, dos 

exemples d’aquest atribut són: 3 – Venta de Gas o 18 – Clients. El segon 

atribut NAT_CTA (Naturalesa conta) ens serveix per organitzar el tipus de 

concepte pel seu ús en els formularis,  prenent valors com I (Inversions), CR 

(Conta de Resultats), BS (Balanç), MO(Magnituds Operatives)... 

Amb aquests dos exemples mostren clarament, com els atributs són utilitzats 

segons les necessitats per a la diferenciació dels components de les Dimensions. 

Sovint són creats exclusivament per la necessitat de poder cridar a un determinat 

tipus de components d’una dimensió a l’hora de crear formularis. 

Els atributs no deixen de ser una base de dades de les Dimensions, que estan en 

continua modificació i manteniment i aquests es van creant, modificant o quedant-

se obsolets segons la necessitat del moment. 

 

Figura 5: Atributs de la dimensió Societat 



Implementació d’un sistema pressupostari financer basat en el SAPBPC          
Xavier Remacha Sardà  Pàgina 23 de 108 
 
 

 

En la Figura 5 es pot veure la dimensió Societat i alguns dels atributs que la 

componen. En el cas de la Figura veiem per exemple atributs com la Descripció, 

Perímetre,  CEBE, i alguns atributs que serveixen per organitzar la dimensions. La 

dimensió Societat és una de les que més Atributs té, però no es poden visualitzar en la 

mateixa imatge. 

4.2.3 Processos interns 

En aquest punt explicarem els passos generals més importants que segueixen els 

fluxos de dades, des de la inicialització dels períodes fins al ‘reporting’ final de les 

dades. És a dir, explicarem que es fan durant el correcte recorregut de les dades. Els 

passos d’aquests procés són diferents per cada un dels fluxos de dades. Aquí 

explicarem els que es segueixen en el nostre flux de pressupost. 

 

Figura 6: Passos del procés 

 Inicialització del període: En aquest primer punt es prepara el sistema per la 

introducció de les dades, és a dir, es possibilita i es prepara per a què els usuaris 

entrin als formularis i informin de l’estat de les finances que els hi correspon. 

Exemples de processos que es duen a terme en aquest pas són: càrrega dels 

saldos inicials, càrrega dels tipus de canvi, pas de les dades de un mes a un altre... 

Naturalment, el procés d’inicialització del període depèn de les particularitats de 

cada cub, segons el tipus de dada que necessita. Hi ha cubs que les dades 

s’acumulen mes a mes, n’hi ha d’altres on no existeixen els saldos inicials. En el 

cas del cub de pressupost, és l’únic en el que els usuaris introdueixen els valors de 

tots els mesos de l’any en el mateix moment, ja que la dada pressupostària no es 

acumulada i s’introdueix un cop l’any. 

 Càrrega de la informació: Els usuaris de les diferents societats entren als 

formularis i imputen les dades. Actualment hi ha al sistema més de 15.000 usuaris 

amb permisos per introduir dades en algun dels cubs i en el cas del formulari 

d’EBITDA hi ha més de 2.000 usuaris repartits per tot el món amb que anualment 

introdueixen les dades del pressupost de la societat o societats que els pertoca. El 

procés que realitzen és únicament el d’entrar al formulari corresponent seleccionar 

les dimensions a les que volen imputar les dades (Societat, Període, 

Inicialització del 
període  

Càrrega de la 
informació 

Motors de 
segregació i 
repartiment 

Consolidació Reporting 
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Ambito_Soc...) i guardar les dades al cub. Fora d’aquests passos la resta de 

processos son transparents al usuari. 

 Motors de Segregació i reporting: Tal i com hem dit, les dades de cada flux són 

diferents unes de les altres, hi ha dades que necessiten ser transformades ja que 

estan en monedes diferents, dades que necessiten ser ajustades, dades que 

necessiten ser multiplicades o dividides... En aquest punt és reparteixen les dades 

pels diferents fluxos, segons les necessitats de cada dada per a poder realitzar els 

canvis pertinents. Per exemple en el cas del formularis de pressupost les dades 

s’introdueixen per en moneda local i en factors de 1000 ( és a dir, si jo introdueixo 

3 realment estic volent dir 3000), per tant aquests valors necessiten ser 

transformats a la moneda del grup que és l’euro, i necessiten ser multiplicats per 

1000 per tenir els valors correctes, entre molts d’altres canvis que s’hi fan a les 

dades.  

 Consolidació: El procés de consolidació consisteix bàsicament en la extracció del 

flux de tots els processos intragrup, és a dir, totes aquelles compra-ventes que les 

diferents empreses del grup hagin pogut fer entre elles, per que no es reflecteixin 

en el volum final d’operacions de l’empresa. 

 Reporting: Aquest últim pas és únicament la presentació de les dades finals de 

forma esquematitzada i estàndard per tal de que puguin ser analitzades pel 

departament financer de l’empresa. Aquest reporting és un procés completament 

automatitzat i que s’actualitza diàriament, amb les dades que s’hagin introduït 

durant aquell dia. En els processos nocturns es quan el flux passa pels diferents 

passos que s’han explicat i és quan el ‘reporting’ s’actualitza respecte el dia 

anterior. 

Aquests cinc passos descrits són els que segueixen les dades del flux des dels 

processos previs a l’obertura del sistema perquè els usuaris puguin realitzar la 

imputació de les dades fins al moment on totes les dades són presentades en un 

format estandarditzat i amb la dada actualitzada. 

5 Que és i per a què s’utilitza l’EBITDA. 

L’EBITDA és l’acrònim de l’anglès Earnings Before Interest Taxes Depreciation 

Amortisation, que traduït és: els guanys d'una empresa abans d'interessos, impostos, 

depreciació i amortització. És una mesura comptable que es calcula emprant els 

beneficis de la companyia, abans de les despeses per interessos, impostos, 

depreciació i amortització. L’EBITDA s’utilitza com un indicador de la rendibilitat 
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operativa d'una empresa, és a dir, la quantitat de beneficis que s’obté de les ventes 

dels seus béns i productes menys la quantitat pagada en concepte de matèries 

primeres i els costos de producció, a priori deixant de banda tot allò que no formi part 

del negoci base de l’empresa com pugui ser per exemple la venta d’un edifici en una 

empresa no dedicada al negoci immobiliari. 

L’EBITDA és una mesura financera àmpliament utilitzada en finances per avaluar una 

empresa. Un dels seus usos és permetre una comparació de la rendibilitat entre 

diferents empreses, descomptant els efectes dels pagaments d'interessos, d’impostos, 

de depreciació i d’amortització. Parlant de forma general una empresa estable ha de 

tenir un EBITDA positiu. Un EBITDA negatiu indica que una empresa té problemes 

fonamentals amb la rendibilitat i el flux de caixa. Un EBITDA positiu, tot i que a priori 

indicaria que l’empresa funciona, no necessàriament vol dir que el negoci genera 

diners en efectiu. Això es deu al fet que l'EBITDA ignora, per exemple, la forma de 

pagament per aquests productes. 

6 Introducció als formularis: funcionament i eines 

Fins ara s’ha centrat l’explicació en el funcionament general del sistema pressupostari i 

financer de l’empresa, en els processos generals que tenen lloc en els fluxos, i de 

l’objectiu final que persegueix tot el procés. La segona part del PFC es centrarà en 

l’explicació en profunditat dels formularis, remarcant les diferents parts que els 

componen i els objectius, de tal manera que la següent part del PFC, que versarà 

sobre els aspectes més tècnics del formulari EPM de EBITDA, el lector pugui seguir el 

fil del que està llegint i sàpiga en tot moment l’objectiu final de l’aplicació. 

6.1 Objectiu dels formularis 

L’objectiu final que persegueixen els formularis és que els usuaris puguin introduir 

totes les dades financeres de les seves societats, i introduir els ajustos pertinents 

sobre les dades imputades. 

És important que els formularis compleixin una sèrie de requisits abans de ser posats 

a productiu, per evitar problemes i errors que els usuaris a l’hora de imputar les dades 

puguin produir: 
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Seguretat 

Un detall summament important dels formularis és la seguretat. Els formularis s’han de 

fabricar el màxim de segurs possibles, de tal manera que els usuaris que els utilitzin 

puguin cometre el mínim nombre d’errors.  

Els formularis estan creats de forma que el marge d’error sigui mínim. Tots els 

formularis tenen molt restringit el seu àmbit de imputació, és a dir, mitjançant els 

atributs s’habilita o no la imputació en un determinat component de la dimensió. Amb 

aquestes restriccions el que es persegueix és que l’usuari en un determinat formulari 

només pugui introduir uns valors determinats que són els que el flux d’aquell formulari 

permet i estalviar molts errors deguts a imputacions incorrectes. 

Per exemple, en molts formularis es necessari restringir els conceptes que es poden 

imputar, així doncs, a través dels formularis es deixaran habilitats només aquells 

conceptes que estiguin permesos. Suposem que en un determinat formulari només es 

poden imputar conceptes amb atributs: Tipo_Concepto : 18 – Clientes i NAT_CTA: 

MO, el que es farà és habilitar la introducció de dades per només aquests dos atributs, 

i només aquells conceptes que compleixin amb els valors d’aquests dos atributs se’ls 

hi podrà imputar valors, per la resta no estarà permès.  

Per altra banda, també és important la protecció del propi formulari, és a dir, que el 

formulari no es pugui modificar a voluntat del usuari. Tots els formularis estan protegits 

per mitjà de contrasenyes i només tenen permès modificar aquells caselles de selecció 

dels components de les dimensions que són necessàries per a la introducció de les 

dades.  

Senzillesa 

Un altre factor molt important és que els formularis siguin senzills de forma que pels 

usuaris representi quelcom intuïtiu.  

Un dels requisits de fabricació va ésser que els formularis incorporessin selectors on 

apareguessin tots els components de la dimensió amb possibilitats de ser imputats, de 

forma que la selecció sigui el més simple possible. Cal recordar, però, que l’usuari que 

introdueix valors, és algú amb un coneixement de l’empresa, de forma que quan 

parlem d’un formulari senzill estem parlant per algú amb uns mínims coneixements.  
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D’altra banda, els formularis ja estan preparats per només haver de seleccionar 

aquelles dimensions que són variables, ja que gran part de les dimensions 

habitualment son fixes com per exemple l’origen, que no és una dimensió que l’usuari 

hagi de seleccionar. Aquest tipus de dimensions ja es deixen seleccionades, 

amagades i protegides de forma que el usuari final ja no tingui la possibilitat de 

modificar-les. 

Ràpids i Actualitzats 

Els formularis han de ser el més ràpids possible, ja que degut a la gran quantitat 

d’informació que contenen sovint són lents en realitzar les accions, per tant han d’estar 

el més optimitzats possible.   

Per altra banda els formularis també han d’estar actualitzats, ja que com es fan canvis 

sovint es necessari sempre que es faci un canvi preveure quins altres formularis es 

poden veure afectats  i poden perdre la funcionalitat.    

6.2 Configuració dels formularis 

Els formularis són pestanyes de Microsoft Excel amb el complement EPM del sofware 

SAP BPC instal·lat, per tant la visualització que tenen els usuaris és la d’una fulla de l 

programa de Microsoft Excel. El complement EPM el que fa es obtenir els valors de les 

bases de dades del cub de SAP, al que el formulari està connectat, i a més a més 

permetre el guardat de les dades que els usuaris introdueixin.  

Per tant, l’Excel  ens dóna la fulla des d’on treballar i el complement EPM connecta la 

fulla d’Excel amb els cubs de SAP. 

L’EPM funciona a través d’informes, a grans trets funciona de la següent manera: el 

primer que demana es connectar l’informe a un cub, un cop el cub està connectat, en 

segon lloc, mitjançant l’informe es selecciona de cada dimensió que conforma el cub 

un o més d’un component. Un cop totes les dimensions s’han seleccionat, ja sigui un o 

més d’un components el cub ja es pot refrescar. Al refrescar, les dades que estiguin 

guardades en el cub i que compleixin amb la selecció de les dimensions es visualitzen 

en la pantalla. Posteriorment, si s’escau, es poden introduir les valors en les dades 

refrescades i guardar-les. Un cop guardades aquestes passaran a estar al cub on 

estigui connectat l’informe. 
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Aquesta és, bàsicament, la funció dels formularis, per aconseguir que compleixin amb 

tots els requisits marcats, els formularis estan construïts amb cinc parts diferenciades: 

l’informe, la part visual del formulari, la part oculta del formulari, les fulles ocultes del 

formulari i el codi Visual Basic o Macros d’Excel, a més a més, tots els formularis 

disposen del seu Formulari d’Accés que dóna els permisos per accedir a un determinat 

formulari. A continuació s’explica detalladament cada una de les parts i per a què 

s’utilitza. 

Informe 

Quan es construeix un formulari, el primer pas és connectar-lo al cub necessari i crear 

l’informe. És quan es defineix l’informe que es seleccionarà la disposició de les 

diferents dimensions, entre d’altres coses. EPM permet situar les dimensions a l’eix de 

pàgina, a l’eix de columna, i a l’eix de fila. Situar una dimensió en un eix o un altre 

depèn de la necessitat i del paper que juga cada dimensió. 

Tot i que realment la disposició de les dimensions no fa variar les dades que 

s’obtindran, ja que al final el que compta són els components de les dimensions que 

estiguin seleccionats, s’utilitza cada eix amb una finalitat, per a fer els formularis més 

senzills i intuïtius de cara als usuaris. 

En l’eix de pàgina, es seleccionen aquelles dimensions que només es possible 

seleccionar un sol component i que aquest serà sempre el mateix. Per exemple, la 

dimensió origen, generalment cada formulari té només un origen, per tant en l’eix de 

pàgina es pot seleccionar aquest i deixar-ho fixat- L’eix de pàgina sempre va ocult a 

l’usuari.   

L’eix de fila i l’eix de columna s’utilitzen per aquelles dimensions que concreten les 

dades que es volen veure, i que varien d’una selecció a una altre. Per exemple la 

dimensió temps o Ambito_Soc generalment les trobarem en aquests eixos ja que són 

dimensions per a ser modificades per l’usuari. És situen en l’eix de fila o el de columna 

per facilitar la lectura de les dades, cal pensar que al final les dades es veuran com 

una taula de dos dimensions on cada casella correspon a una fila i una columna, i 

segons com situem les dades seran més visuals o menys. 

Una altre part important que s’ha de definir en l’informe són els components locals. 

Com els informes són variables en quant a longitud, no és possible posar fórmules 

d’Excel que apuntin directament a aquestes cel·les on està situat l’informe. L’EPM 

ofereix la possibilitat de col·locar components locals. En aquests components locals 
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s’informa d’on es vol col·locar la fórmula (dintre del informe) i es refresquen juntament 

amb l’informe. D’aquesta manera les fórmules passen a estar dintre de l’informe. 

Part visual del formulari 

La part visual és la part de la fulla d’Excel que l’usuari pot visualitzar, ja que la resta de 

parts estan ocultes i protegides mitjançant contrasenya. És en aquesta part on els 

usuaris tenen la possibilitat d’activar totes les funcionalitats que necessiten, és també 

on apareixen les dades refrescades i on s’escriuen les dades que s’han de guardar en 

el cub. 

Aquesta part té un ‘facing’ o Figura estàndard, és a dir, tots els formularis tenen la 

mateixa visualització, òbviament cada formulari tindrà l’opció de seleccionar els 

components necessaris per informar correctament la dada, però fora d’això, tots els 

informes tenen la disposició i codi de colors estàndard aplicada per la companyia, 

incloent la coloració de les dades. De forma que tots els usuaris ja saben que el color 

groc permet la imputació de dades i el blanc que aquella casella no es pot modificar i 

que per tant no permetrà la imputació de dades.   

EPM permet dissenyar una fulla de format interactiva, on es pot personalitzar el format 

del document. Aquesta fulla, l’EPMFormatSheet, permet individualitzar el format de 

cada cel·la a través de les dimensions o dels atributs, és a dir, indicant un determinat 

atribut, es pot fer que tots els components que compleixin amb aquell atribut tinguin un 

format determinat. El mateix es pot fer amb la dimensió, segons quin component de la 

dimensió sigui, que es visualitzi amb un format o un altre. La fulla de format aplica a 

l’informe, tant a les dades refrescades com als components locals. 

En la part visual es destaquen 3 parts: la ‘parrilla’, els botons de selecció i els botons 

d’acció. A continuació s’expliquen aquestes tres parts. 

  ‘Parrilla’ 

La ‘Parrilla’ o graella és la part del formulari on es refresquen les dades del cub, és a 

dir, s’agafen els valors del cub i es mostren a l’usuari. En ella es mostra l’eix de fila, 

l’eix de columna i les dades que estan gravades al cub que compleixen amb les 

especificacions de les dimensions seleccionades. Les dades apareixen amb el valor 

amb les que estan guardades al cub, aquelles dades que no tenen valor o el valor és 

zero no apareixen refrescades. 
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S’ha optat per un codi de colors i formats consensuats amb l’empresa contractant de 

manera que en les caselles on apareixen les dades que es poden modificar apareixen 

pintades de groc i desprotegides, en canvi, les dades que no es poden modificar 

apareixen pintades de blanc i protegides, d’aquesta forma l’usuari no pot modificar-les 

ni per error. 

  Botons de Selecció 

Els botons de selecció, o cel·les de selecció són els espais habilitats per a que els 

usuaris introdueixin els components de les dimensions que volen que els hi apareguin 

en les ‘Parrilles’. N’hi ha una per a cada dimensió que cal seleccionar. 

Aquesta selecció pot ser o bé manual o bé mitjançant selector. Manual significa que 

l’usuari entra el valor a mà usant el teclat. Si la selecció és a través de selector, 

mitjançant el selector l’usuari obre una nova finestra polsant un botó i en ella apareixen 

tots els components de la dimensió que compleixen amb les restriccions del formulari i 

estan en el cub on està l’informe, després seleccionen el component que volen i 

aquest para a la casella de selecció. 

Hi ha dos tipus de selector segons la funcionalitat per la que han de servir, i s’usa un o 

l’altre depenent d’aquesta. Els dos selectors són: el selector convencional i el selector 

desplegable.  

 Selector convencional: El selector convencional és una eina que s’ha creat i 

posat a disposició dels usuaris, en la qual es despleguen tots els components 

de la dimensió a la que es poden accedir els usuaris per un determinat 

formulari. La selecció que ofereix és fixa, és a dir, els components de dimensió 

que apareixen no depenen de cap altre component. Per exemple, en un 

determinat formulari es podrà seleccionar unes determinades societats segons 

estigui obert o no el calendari i aquest sempre desplegarà el mateix si no es 

modifica el calendari. 
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Figura 7: Captura de pantalla del selector convencional 

 Selector desplegable: El selector desplegable, és una eina pròpia de Microsoft 

Excel, que s’utilitza quan els components de dimensió que s’han de seleccionar 

varien segons una selecció anterior. Per exemple, la dimensió concepte té una 

dependència de la dimensió Ambito_Soc, doncs, si seleccionem un Projecte 

que sigui Venta d’electricitat a minoristes per la Societat 0111, els Conceptes 

hauran d’estar relacionats amb la venta d’electricitat, no tindria sentit que es 

permetés la selecció d’un Concepte d’Inversions en terrenys. Així doncs un cop 

s’ha introduït la Dimensió Ambito_Soc, el selector es carrega i ofereix només la 

possibilitat de seleccionar aquells conceptes que tenen relació amb el projecte 

seleccionat. Aquesta relació és fa mitjançant una taula de relacions que està 

guardada en el cub. 

 

Figura 8: Captura de pantalla del selector desplegable 

Les caselles habilitades per a introduir els components de les dimensions segueixen el 

mateix patró de colors que la graella, per tant les caselles de selecció estan marcades 

de color groc. 

Botons d’Acció 

Els botons d’acció són aquells que criden a les funcionalitats del formulari: refrescar, 

guardar, tancar, copiar els valors, repartir els valors. Totes aquestes funcionalitats el 

que fan es cridar a uns programes en codi VBA per que s’executin. 

No tots els formularis necessiten totes les funcionalitats, i , per tant, en els formularis 

només apareixeran les aquelles funcionalitats que siguin necessàries. 
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Per altra banda, en els formularis que tenen més d’una pestanya hi ha també la 

possibilitat de canviar d’un formulari a un altre mitjançant uns botons específics que 

permeten aquesta funcionalitat. 

 

Figura 9: Botons de guardat, refresc i tancar 

Part oculta del Formulari 

La part oculta del formulari és allà on estan totes les fórmules EPM i Excel necessàries 

per a que el formulari funcioni. A més a més, normalment, també s’amaga en aquesta 

part l’eix de pàgina del formulari, ja que l’eix de pàgina que se sol usar està creada 

seguint el patró de formats . 

És una part molt important, ja que tant les validacions com el refresc de les Societats 

seleccionades es controlen des d’aquí. A continuació s’expliquen les tres funcionalitats 

més freqüents que es controlen: validacions, sobreescriure Dimensions i alimentació 

dels selectors. 

 Validacions 

Les validacions són una part essencial dels formularis ja que permeten comprovar que 

els components de la dimensió que els usuaris estan introduint estan permeses per 

aquell formulari. 

La forma de validar és comprovant que els atributs d’aquell component de dimensió 

són els correctes. La fórmula d’EPM que permet obtenir d’un determinat component 

d’una dimensió els seus atributs és l’EPMMemberProperty, s’indica en quina cel·la 

està el component de la dimensió i quin atribut es vol conèixer i aquesta fórmula 

s’encarrega d’anar a les taules que hi ha en els cubs amb els atributs i retornar el valor 

de l’atribut. 

Així doncs, l’únic que han de fer en els programes és comprovar que els valors que 

retornen les fórmules són els correctes per al formulari i si no ho són, no permetre 

continuar. 

És necessari que aquestes fórmules no estiguin a la vista dels usuaris, per això es 

posen sempre en aquesta part que està oculta.  
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 Sobreescriure dimensions 

Com ja hem comentat els usuaris són els responsables de seleccionar aquelles 

dimensions que siguin variables com per exemple el temps. Els usuaris, però, no tenen 

accés al editor d’informe, de forma que han de seleccionar les dimensions a les cel·les 

específiques.  

La fórmula EPMDimensionOverride permet sobreescriure les dimensions, és a dir, 

incorporar en l’informe el component de la dimensió seleccionada. Per fer-ho basta 

amb especificar la dimensió que es vol sobreescriure i apuntar a la cel·la on 

s’especifica el component de la dimensió que es vol incloure en l’informe. D’aquesta 

manera, els usuaris introdueixen en les cel·les especificades el component de la 

dimensió que desitgin, i la fórmula que conté ‘l’Override’ d’aquella dimensió està 

apuntant a la casella de selecció. Per totes les dimensions que s’hagin de seleccionar 

funciona de la mateixa manera, la fórmula està apuntant a aquella casella i així la 

selecció de l’usuari s’incorporarà a l’informe.  

A l’hora de refrescar l’informe es pot refrescar a través d’atributs, és a dir, indicar que 

tots aquells components que compleixin uns determinats atributs es refresquin i la 

resta no. Tot i així l’usuari mai refrescarà a través de atributs, simplement serveixen 

per assegurar-nos de que no es refresca una dimensió amb un component que no 

compleixi amb aquell atribut. 

 Alimentació de selectors 

Com ja hem comentat en el punt 0 Botons de Selecció, hi ha dos tipus de selectors, els 

desplegables i els convencionals. Si bé els convencionals necessiten d’una fulla 

d’Excel per poder obtenir els valors, els desplegables s’omplen a través d’un llistat. 

Aquest llistat es situa, sempre, a la part oculta del formulari, fora de la vista dels 

usuaris i s’apunta el selector a aquest rang de cel·les. 

Si el llistat és fixe, és a dir, sempre s’ha d’escollir entre els mateixos components de la 

dimensió, el llistat es posa directament en la part oculta del formulari i s’apunta el 

selector a aquest rang determinat. Per altra banda, si aquest llistat variarà en funció de 

la selecció feta anteriorment, com el cas que s’ha explicat en el punt 0 Botons de 

Selecció de les dimensions Ambito_Soc i Concepte, generalment el que es fa és en 

una fulla apart i mitjançant un informe s’obtenen les relacions vàlides, en l’exemple 

anterior, es mostrarien els Conceptes vàlids per aquell Ambito_Soc, i amb aquestes 
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relacions es copiarien en el rang destinat a omplir de components el selector 

desplegable. 

Pestanyes ocultes 

Dintre del formulari existeixen pestanyes que queden ocultes a la vista de l’usuari, 

aquestes pestanyes donen suport a les diferents funcionalitats del formulari i són 

necessàries per al correcte funcionament d’aquest. Poden ser des d’un llistat de 

societats a un informe. 

Un exemple de pestanyes ocultes podria ser un informe on es recuperi la dimensió 

Ambito_Soc de totes les societats per validar si és un vàlid o no. Un altre exemple pot 

ser un informe on recuperi tots els conceptes vàlids per un determinat Ambito_Soc. 

Aquest tipus de pestanyes, tot i que fan que el formulari vagi més lent i trigui més 

temps en obrir-se i refrescar-se, són completament necessàries. 

Codi Visual Basic 

S’ha anat explicant les diferents funcionalitats que tenen els formularis i s’explicaran 

amb detall en el punt 6.3 Funcions tècniques dels formularis. Totes aquestes 

funcionalitats estan programades amb codi Visual Basic, compatible amb Excel i EPM.  

El codi Visual Basic o Macros s’alimenta sobretot de la part oculta del formulari i en 

menor mesura de la graella, a partir d’elles obté els valors per tal de realitzar les seves 

funcions. 

Formulari d’Accés 

Per accedir a qualsevol formulari es necessari primer obrir el seu Formulari d’Accés. 

Els formularis d’Accés solen agrupar un conjunt de formularis, normalment tots el 

formularis del cub, el que significa que per obrir qualsevol formulari del cub, primer 

s’ha d’obrir el  Formulari d’Accés i posteriorment obrir el formulari desitjat. 

El formulari d’Accés compleix moltes funcions les dues principals són, per una banda, 

permetre als usuaris accedir als formularis, i per altre banda administrar el calendari, 

és a dir, els accessos a les diferents Societats. 

Per a la primera funció, el sistema s’ha dissenyat de tal manera que l’usuari només pot 

accedir als formularis a través del Formulari d’Accés. Cada formulari del cub té el seu 

botó d’accés de forma que s’hi pugui accedir a tots ells. Això ens permet un guany en 
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seguretat, ja que les carpetes on estan guardats els formularis són inaccessibles pels 

usuaris, i això ens permet mitjançant el Formulari d’Accés obrir o tancar l’entrada a un 

determinat formulari. De forma que en primer lloc si un usuari vol fer una modificació 

en un formulari no pot guardar-la i així ens assegurem que no es pot realitzar cap 

modificació per part dels formularis i guardar-ne els canvis, i en segon lloc tenir el 

control sobre quan es pot accedir a un formulari.   

 Administració del Calendari 

El Calendari és una de les parts més importants dels formularis ja que és la peça que 

regula els accessos als diferents formularis. El funcionament del Calendari és molt 

senzill, requereix una sèrie de passos per posar-lo en funcionament. 

1. Mitjançant una transacció de SAP l’administrador escull un origen i les 

societats que necessiti obrir. Per exemple, s’escull l’origen del formulari 

EBITDA i s’obren les societats 0101 i 0102. 

 

Figura 10: Captura de pantalla de la transacció SAP per a l'obertura de calendari 

2. Un cop executat, el programa crea en el cub corresponent una taula on es 

recullen els orígens i societats que s’han obert. En el nostre exemple les 

societats 0101 i 0102 s’obriran (tenen un 1 per aquest origen). 

3. Dintre del formulari d’Accés hi ha una pestanya que conté un informe que 

apunta al calendari. Aquesta pestanya es refresca automàticament sempre 

que s’obre el Formulari d’Accés. Aquest informe recuperarà un 1 per 
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aquelles societats i orígens que s’hagin obert en el calendari. En el cas que 

estem seguint, es desplegarà un informe on apareixerà la societat 0101 i 

0102 amb un 1 al origen del formulari EBITDA i tota la resta de Societats i 

Orígens zeros. 

4. Un cop s’ha refrescat l’informe, mitjançant unes fórmules Excel es detecta 

quin o quins orígens tenen societats amb algun valor diferent de zero. 

Aquells orígens que tinguin valors diferents de zero se’ls obrirà l’accés al 

formulari i aquells orígens que tinguin tot zero se’ls tancarà l’accés. Un 

origen obert es pintarà el color blau i en origen tancat es pintarà de color 

gris. En l’exemple, únicament el formulari de l’EBITDA es pintarà en blau, i 

serà l’únic que s’hi podrà accedir, la resta estarà pintat de color gris i en el 

cas de que algun usuari intentés accedir-hi li apareixeria un missatge 

indicant que el calendari està tancat.  

5. Els usuaris accediran només a aquells formularis que tinguin pintats en 

blau, i encara que tractin d’accedir a un formulari en gris, el Formulari 

d’Accés només permetrà l’accés a un formulari que tingui algun valor 

diferent de 0. 

D’aquesta forma, únicament es podrà accedir a un formulari si prèviament 

l’administrador ha obert el calendari. Cal denotar també, que els calendaris s’obren per 

un període de temps, és a dir, l’administrador selecciona la data d’obertura i de 

tancament, el que significa que només per al període de temps que es seleccioni es 

tindrà un 1 a la matriu i per tant es podrà obrir, un cop passat aquest període el valor 

es canvia automàticament i ja no es podrà accedir al formulari. 

El selector convencional, al que s’ha fet referència en el punt 0 Botons de Selecció 

s’abasteix d’aquest informe calendari del Formulari d’Accés. De forma que només 

aquelles Societats  que s’hagin obert apareixeran en el selector i per tant seran les 

úniques que es podran seleccionar. 

6.3 Funcions tècniques dels formularis 

Com ja s’ha anat explicant els diferents formularis necessiten una sèrie de 

funcionalitats, aquestes funcionalitats són programes de VBA que es criden a través 

dels botons d’acció. Set són les funcions tècniques del formularis: validacions, refresc, 

guardat, obertura, graduació i graduació inversa, copiar i repartir. A  continuació 

s’expliquen cada una d’aquestes set funcionalitats: 
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Validació 

Les validacions són una de les parts més importants dels formularis ja que és la part 

que s’encarrega de comprovar que els usuaris estan introduint dimensions correctes 

per aquell formulari. Si les validacions fallessin els usuaris podrien introduir dades en 

components de dimensions no permeses i es produirien errors en el flux. 

Cada formulari té les seves validacions, algunes són comunes per a tots els formularis, 

com per exemple que la Societat aparegui oberta en el calendari, la majoria però, 

depenen de cada formulari. En els formularis, la primera dada que s’introdueix sempre 

és o bé la Societat o bé l’Ambito_Soc per tant la primera validació sempre és sobre 

aquestes dues dimensions.  

Un exemple de validació sobre qualsevol d’aquestes dues dimensions: 

1. Es valida la existència de la Societat o Ambito_Soc. En tots els formularis on 

es selecciona l’Ambito_Soc o Societat, sempre hi ha una llista que es refresca 

automàticament, amb tots els projectes o Societats que existeixen en el 

sistema. Aquesta validació comproba que s’hagi introduït un Ambito_Soc o una 

Societat que existeixi en aquesta llista. 

2. Es valida que la Societat tingui el calendari obert. Es mira que la societat 

seleccionada, o que l’Atribut Societat de la dimensió Ambito_Soc estiguin 

obertes en el calendari. 

3. Es valida que els components dels atributs compleixin amb els que aquell 

formulari necessita. 

Un cop validada aquestes dimensions, la resta de dimensions que es seleccionen se’n 

validen que els atributs siguin els que pertoquen per el formulari. 

Cal destacar que les validacions només tenen lloc quan l’usuari introdueix la dimensió 

a mà, si l’usuari utilitza els selectors, no s’executa cap validació, doncs els components 

dels selectors sempre són vàlids ja que així es carreguen. 

Refresc 

La funcionalitat de refrescar està en tots els formularis i serveix per obtenir les dades 

que estan guardades al cub. Un cop l’usuari ha especificat totes les dimensions 

necessàries, cridarà a la funcionalitat de refresc per a que es desplegui la graella amb 

les dades. 
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La funcionalitat de refrescar comprova sempre que s’hagin especificat totes les 

dimensions, ja que si alguna d’elles no estigues correctament especificades apareix un 

error.  

Juntament amb el guardat, el refresc és possiblement la funcionalitat més important i 

també la més costosa en temps ja que a part d’haver de refrescar grans volums de 

dades, sovint també és fan comprovacions prèvies al refresc, com per exemple tornar 

a validar de nou els components. 

Guardat 

És l’altre funcionalitat important dels formularis. Aquesta funcionalitat serveix 

bàsicament per guardar les dades que l’usuari ha introduït a la graella en el cub 

corresponent. 

Aquesta funcionalitat també és força costosa en el temps ja que també realitza 

nombroses comprovacions i accions, com per exemple torna a comprovar que estigui 

obert el calendari per aquella societat. 

És realment molt important que les dades que s’introdueixen en el cub siguin correctes 

ja que un cop introduïdes les dades passen al flux, i, tot i que hi ha formularis 

especialment dissenyats per a introduir ajustos a les dades introduïdes, fins al moment 

que no s’introdueix l’ajust, les dades de la companyia són errònies i el ‘reporting’ final 

és incorrecte. 

Obertura 

La funcionalitat de l’obertura és la que permet accedir als formularis des del Formulari 

d’Accés. Un cop l’usuari ha obert el Formulari d’Accés i el calendari ha validat que el 

formulari al que vol entrar està obert, l’usuari acciona el botó d’obertura. Al accionar el 

botó, s’executa un programa que valida que el formulari tingui el calendari obert, i en 

segon lloc que estigui el Formulari d’Accés obert, per comprovar que l’obertura l’ha fet 

des d’aquest i no accedint des d’un formulari guardat en local o accedit des d’un lloc 

que no correspon. Per últim en els formularis que es necessari refrescar informes o 

realitzar accions determinades previ a l’ús, es faran en aquest pas. 

L’altre funcionalitat de l’obertura es dóna quan l’usuari vol navegar entre pestanyes 

dintre d’un mateix formulari. Com ja hem comentat, alguns formularis tenen més d’un 

informe en diferents pestanyes, per accedir d’un a l’altre s’accedeix mitjançant els 
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botons habilitats. En el canvi de pestanya no es valida res, únicament si cal refrescar 

algun informe o carregar algun selector abans de l’obertura d’aquella pestanya es fa, 

igual que el cas de l’obertura de formulari. 

Graduació i Graduació Inversa 

En molts formularis les dades s’introdueixen en factors, és a dir, l’usuari introdueix en 

factors de 1000. Si l’usuari vol introduir un valor de 1000, en la graella introduirà un 1 

però es guardaran 1000. Aquesta factorització les fan les funcionalitats de graduació i 

graduació inversa. 

Quan s’activa la funcionalitat de refrescar, previ al refresc, el formulari divideix els 

valors entre el factor de graduació per mostrar en la graella els valors acordes amb la 

resta de valors del formulari. Per altra banda quan s’activa la funcionalitat de guardar, 

aquests valors es multipliquen pel factor de graduació per poder guardar en el cub els 

valors correctes  i no els factoritzats. De la mateixa manera, un cop guardat el valor es 

tornen a deixar els valors correctes, és a dir, sense factoritzar. 

Naturalment, tot aquest procés es transparent al usuari, i es fan o bé en pestanyes 

ocultes o bé en la zona oculta del formulari.  

Copiar 

En aquells formularis, com per exemple els de pressupost, on s’imputa el valor de tots 

els mesos de l’any de cop, sovint aquest valor és el mateix per a tots els mesos. Per 

estalviar als usuaris haver de copiar 12 vegades el mateix valor es va acordar una 

funcionalitat en la que s’habilita una casella ‘valor’ per escriure la dada mensual i 

aquesta es còpia als 12 mesos. 

D’aquesta forma, la majoria de usuaris utilitzen aquesta funcionalitat per estalviar-se el 

haver de repetir el mateix valor diverses vegades. Tot el procés és ocult a l’usuari, ja 

que aquest només veu els valors finals situats a la graella.  

Repartir 

La funcionalitat de repartir segueix el mateix principi que la de copiar, però en comptes 

d’escriure la dada mensual en la casella ‘Valor’ s’escriu la dada anual i la funcionalitat 

divideix entre 12 aquest valor i el posa en cada un dels mesos. Aquesta funcionalitat 

s’accedeix a través del botó lineal 12 de formulari.  
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El procés de repartit és completament ocult a l’usuari, de forma que s’utilitzen les parts 

ocultes del formulari per fer el copiat de valors, l’usuari només veu els valors finals a la 

graella. 

Tan la funcionalitat de copiar com la funcionalitat de repartir, juguen un paper 

important en els formularis de pressupost i totes dues estan presents en el formulari 

del EBITDA. 

6.4 Esquema d’ús per a la imputació de les dades.  

Aquest es l’esquema general que els usuaris han de seguir per a poder imputar les 

dades i guardar-les en el cub. Naturalment cada formulari tindrà petites funcionalitats 

que variaran una mica, o que els permetran algunes accions extres, tot i així aquest 

esquema es vàlid per a tots els formularis. 
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Figura 11: Detall del procés d'introducció de dades al sistema 

7 Formulari d’Accés del formulari EBITDA 

Tal i com s’ha explicat, el Formulari d’Accés juga un paper important en els formularis, 

essent la part que controla si els usuaris tenen permisos o no per entrar a un 

determinat formulari. Com es va dir, tots els formularis d’accés tenen el mateix 

funcionament, que consisteix en refrescar un informe i obtenir aquelles societats que 

estan obertes. 

Connexió 

• Obrir Excel i desplegar la barra d'eines del EPM. 

• Conectar el EPM al cub desitjat, mitjançant el nom d'usuari i 
contrasenya. 

Formulari 
d'Accés 

• Obrir el formulari d'Accés que pertoqui segons el formulari que es vulgui 
entrar. 

Obertura del 
Formulari 

• En el formulari d'Accés entrar al formulari desitjat. 

Selecció de 
dimensions 

• En la zona habilitada del formulari, l'usuari seleccionarà els components 
de dimensió que necessiti 

Refresc de les 
dades 

• Usant el botó habilitat, s'obtindrà les dades del cub i es mostraran a la 
pantalla. 

Introducció 
de les dades 

• L'ususari introduira els valors que necessiti. 

Guardat de 
les dades 

• Usant el botó habilitat l'usuari guardarà en el cub les dades que hagi 
imputat. 
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El formulari d’Accés, des del qual s’accedeix a l’EBITDA està al cub de 

DM_PPTO_DET_EBIT i comparteix formulari d’Accés amb la resta de formularis de 

pressupost. En la següent imatge es mostra el formulari d’accés al pressupost: 

7.1 Part visual 

 

Figura 12: Captura de pantalla Acceso_Formulario 

En la Figura 12 es pot observar les 5 parts claus del Formulari d’Accés de la forma 

com la veu l’usuari: 

1. Tots els formularis d’Accés porten el nom del procés pressupostari pel qual 

s’utilitzen. 

2. En el punt dos es detalla l’exercici per al qual està operatiu el sistema. En aquest 

cas el 2015. 

3. En el punt tres s’observen el detall de tots els formularis al qual es dóna accés des 

d’aquesta pantalla en blau les opcions amb possibilitat de selecció. 

4. En el punt 4 es mostren els botons per on s’accedeix als formularis, seguint el 

mateix codi de color que els títols dels formularis. 

5. En el punt 5 es detalla el formulari de BDI que està en gris, per tant ens indica que 

no està obert el calendari i que no està operatiu. 

2 

1 

3 
4 

5 
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7.2 Part oculta del formulari d’Accés 

 En el formulari d’Accés a Pressupost, des d’on accedeix al formulari de l’EBITDA, es 

gestiona el calendari del procés pressupostari. S’utilitzen 7 pestanyes ocultes, per a 

dita gestió: 

7.2.1 Calendario_1 

El calendario_1 és una pestaña oculta, fora de la vista dels usuaris que es refresca 

automàticament cada vegada que s’obre el formulari d’Accés. En la pestanya es 

desplega un informe en les files del qual està la dimensió Societat i en columnes està 

la dimensió Origen, que recordem que existeix un origen per cada formulari; i també en 

columnes la dimensió Medida1, prenent, per a la Medida els valors Dummy o el de 

l’usuari amb el que s’ha accedit. D’aquesta forma el formulari desplegarà, mitjançant 

un codi binari, 1 o 0, per aquella Societat-Origen-Medida que tingui el calendari obert 

tal com s’ha explicat en el punt  Administració del Calendari. 

Qualsevol Societat que tingui un 1 per a un determinat Origen es permetrà seleccionar 

dita Societat en el formulari determinat, en el cas que tingui un 0 les validacions del 

formulari li prohibiran seleccionar la Societat. Així, aquesta pestanya es clau per a les 

validacions, per saber quines Societats es poden seleccionar a cada un dels formularis 

i per a emplenar el selector.  

                                                 
1
 S’usa la dimensió Medida ja que el calendari es pot obrir per tots els usuaris (Medida: 

Dummy) o bé per a un usuari en particular (Medida: l’usuari que pertoqui). De forma que un 
usuari que se li hagi obert el calendari per excepció –individualment- tindrà 1 a Medida: usuari i 
0 a la Medida: Dummy i viceversa.  
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Figura 13: Captura de pantalla Calendario_1 

1. És l’eix de pàgina del informe, en ell es veuen els components de les 

dimensions. 

2. Es veu el desplegament en l’eix de files de la dimensió Societat. 

3. És l’eix de columna de l’informe, en ell apareixen les dues dimensions que 

estan en aquest eix. Les dimensions és despleguen tal i com es veu en la 

imatge segons en l’ordre que es situen, és a dir, la dimensió Medida es 

desplega dues vegades per cada vegada que es desplega la dimensió 

d’Origen, ja Origen s’ha col·locat per sobre de Medida. 

4. És l’informe que es desplga. 

7.2.2 Calendario_2 

El Calendario_2 és una pestanya d’Excel, que simplement recull i resumeix el 

Calendario_1 amb l’objectiu de fer més fàcil per la macro la cerca de quines Societats 

estan obertes. De forma que és una pestanya que funciona amb fórmules d’Excel de 

cerca ( “buscarv”). Tal i com es veu en la imatge, té la mateixa estructura que la fulla 

Calendario_1 en files es situen les Societats i en columnes els diferents Orígens, i a 

través de la fórmula busca si per cada Origen en alguna de les dues Medidas 

possibles, hi ha algun número diferent de 0, si és així, el col·loca al seu lloc, si no, hi 

col·loca un 0.  

1 

2 

3 

4 
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Figura 14: Captura de pantalla Calendario_3 

En la Figura 14 s’han senyalat les diferents parts de la pestanya Calendario_2: 

1. Són les dades que s’utilitzen per les fórmules que es refresquen en aquesta 

pestanya. 

2. La columna amb les Societats, que també s’utilitza per a les fórmules de la 

pestanya Calendario_2. 

3. La fila amb els Orígens que existeixen per aquest Formulari d’Accés. 

4. Es on estan les diferents fórmules, que realitzen una cerca sobre el 

Calendario_1. 

7.2.3 Calendario_3 

La pestanya Calendario_3 refresca un informe semblant al Calendario_1, però amb 

diferències en la disposició i agrupament de les dimensions. La fulla Calendario_3 és 

la base de la pestanya PERMISOS_CALENDARIO. En aquesta fulla, tal i com es pot 

veure en les Figuras, en l’eix de files es troben els diferents Orígens i les diferents 

Societats, agrupades en el primer nivell de la jerarquia. I en l’eix de columna es situen 

les dues Medides possibles, les de l’usuari amb el que s’ha accedit i el Dummy. 

D’aquesta forma s’aconsegueix que l’informe retorni el número de Societats obertes, 

per aquell Origen en el calendari. 

1

 

2
  

3 

4 
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Figura 15: Captura de pantalla Calendario_3 

En la Figura 15 es distingeixen 5 parts: 

1. En la primera part es va a buscar les dimensions que són necessàries. Per 

exemple es va a buscar des de quin usuari s’ha accedit al formulari, per 

després poder-lo incloure al refresc usant la fórmula d’”Override”. 

2. En la segon part és l’eix de pàgina. 

3. La tercera part és l’eix de fila, on està la dimensió Origen i la dimensió Societat. 

4. El punt 4 representa l’eix de columna on es situa la Medida. 

5. La part 5 és l’informe en sí, on es refresca el formulari, apareixen el número de 

Societats obertes que hi ha obertes al calendari. 

6. El punt 6 és un component local on simplement es sumen els valors de les 

dues dimensions Medida. La fulla PERMISOS_CALENDARIO 

7.2.4 Permisos Calendario 

La fulla Permisos Calendario és la que les macros consulten per a permetre o no obrir 

el Formulari seleccionat. Aquesta pestanya, no refresca cap informe, simplement és 

una fulla Excel que realitza una cerca de la pestanya Calendario_3 per cada un dels 

Orígens que hi ha en el Calendario_3 i segons si aquests tenen Societats obertes o 

no,  el valor de cada Origen donarà el valor  “OK”, el valor “CALENDARIO”, o el valor 

“PERMISOS”.  

1

 

2

 

3

 

4
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 “OK”: Permet l’entrada al formulari determinat, ja que aquest té alguna o més 

d’una Societat Oberta. 

 “CALENDARIO”: No permet l’entrada al formulari 

 “PERMISOS”:  

 

Figura 16: Captura de pantalla Permisos_Calendario 

En la Figura 16 es mostren els 9 components de la pestanya Permisos_Calendario i a 

continuació s’expliquen el significat i l’ús que se’n dóna a cada un d’ells: 

1. En la primera columna s’expressa el nom col·loquial que se li dóna al formulari, 

per a facilitar el tractament de les dades. 

2. S’expressa el nom tècnic del formulari, inclosos els títols dels formularis. 

3. En aquest punt es situen els Orígens dels formularis. 

4. La columna de permisos... 

5. La columna de calendari, és una fórmula Excel de cerca que busca en la 

pestanya Calendario_3 l’Origen que correspon i retorna el valor que conté 

l’informe. De forma que mostra el nombre de Societats obertes que tenen cada 

formulari. Com es veu en la imatge cada formulari té un nombre diferent de 

Societats obertes, a més a més, es pot veure com en el cas del formulari de 

BDI, té un 0 Societats obertes. 

6. La columna total és també una altre fórmula que va a buscar a les dues 

columnes anteriors, la de permisos i la de calendari i ... 

7. En la columna resultat pren els valors de “OK”, “PERMISOS” o “CALENDARI” 

segons correspongui.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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8. En la columna s’indica el nom amb el qual està guardat el fitxer de forma que 

un cop l’usuari ha seleccionat clicat el formulari que vol obrir, s’obrirà el fitxer 

que s’indiqui en aquesta columna, per tant a de tenir el mateix nom que amb el 

que està guardat, per que no es produeixi un error. 

9. En aquesta columna s’indica en quina cel·la està situada el nom del fitxer.  

7.2.5 Parameter_Sheet 

La fulla de Parameter_Sheet és una fulla que està en tots els formularis, s’utilitza com 

a fulla de seguretat i validació. En aquesta fulla únicament estan escrits tots els 

components que existeixen de les dimensions més sol·licitades. De forma que la fulla 

Parameter_Sheet s’utilitza per:  

 Comprovar que un determinat component de dimensió existeix. 

 Com a llistat d’un desplegable, és a dir, fer una llista amb tots els components 

de dimensió possibles per a un determinat desplegable i apuntar el rang 

d’aquell selector desplegable al rang. 

 

Figura 17: Captura de pantalla Parameter_Sheet 

En la Figura 17 es pot observar com aquesta en aquesta pestanya apareixen diferents 

llistats de dimensions . 
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7.2.6 ZAmbitoSoc 

La pestanya zAmbitoSoc, està en tots els formularis d’Accés que s’utilitzen per accedir 

als formularis, bàsicament el que fa és mitjançant un informe, treure tots els 

Ambito_Soc que existeixen, d’aquesta manera s’obté una llista amb tots els 

Ambito_Soc. Aquest llistat prové de la matriu, és a dir, que es refresca el Ambito_Soc 

amb el temps 2011.01 

L’ús que se’n fa d’aquesta fulla són bàsicament dos : 

 Quan usuari introdueix manualment un PEP la primera validació que fa 

l’informe és buscar que aquest PEP estigui en aquesta llista.  

 En aquesta fulla es treuen una sèrie d’atributs de la dimensió Ambito_Soc 

(mitjançant components locals amb la fórmula EPM: 

EPMMEMBERPROPERTY 2 ), que s’utilitzen pel selector, de forma que el 

selector (que recordem que només desplega aquells Ambito_Soc que poden 

ser seleccionats en aquell formulari), utilitza aquests atributs com a filtre, de 

forma que en el selector només es despleguen els PEPs filtrats, que són els 

que necessita aquell formulari determinat. 

 

Figura 18: Captura de pantalla zAmbitoSoc 

En la Figura 18 es mostren les 8 parts de l’informe i l’ús que se’n fa de cada una 

d’elles. A continuació s’expliquen: 

                                                 
2
 EPMMemberProperty s’utilitza per a obtener un determinat atribut d’un comonent d’una 

dimensió 

1 

2 3 4 5 6 7 8 
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1. En aquesta part es sobreescriu la dimensió AMBITO_SOC amb la fórmula ja 

coneguda de EPMDimensionOverride. A part és filtra per aquells Proyectes que 

tenen l’atribut Activo=Y. 

2. En aquesta columna es desplega l’informe, tota la dimensió AMBITO_SOC, 

(naturalment que compleix el filtre de Activo=Y) de tots els nivells de jerarquia i 

amb la seva corresponent sangria. 

3. En la columna, que es un component local, es mostren les direccions de cada 

un dels components de la dimensió AMBITO_SOC, és a dir, ens desglossa per 

jerarquia cada un dels projectes. 

4. En aquesta columna, que es un component local, es representa l’atribut 

HLEVEL, que simplement mostra el nivell de jerarquia en que es troba el PEP. 

5. En la quarta columna simplement es mostren el ID del PEP sense jerarquitzar. 

6. En la cinquena columna, que és un component local, s’especifica la descripció 

d’aquest Projecte. 

7. En la sisena columna, que es un component local, s’especifica la descripció del 

pare d’aquest Projecte 

8. En la resta del informe, mitjançant l’ús de components locals es treuen tots els 

atributs que es necessiten per a que els selectors els utilitzin com a filtres per a 

desplegar-los. És a dir, depenent de les necessitats de cada informe, s’han de 

filtrar per un determinat atribut o un altre, en aquest informe es despleguen tots 

els que es necessiten per entrar a tots els formularis que doni accés. 

7.2.7 Descripción_SOC 

La fulla de Descripción_SOC, compleix la mateixa funció que la pestanya zAmbitoSoc 

però amb la dimensió Societat en comptes de amb la dimensió Ambito_Soc. És una 

fulla on es refresca un informe en el que s’obtenen totes les Societats de la matriu del 

cub de DM_PPTO_DET_EBIT. Es a dir, es refresquen les societats contra el temps 

2011.01. 

Bàsicament compleix les mateixes funcions que la fulla zAmbitoSoc: 

 Quan l’usuari introdueix manualment una Societat, la primera validació es 

comprovar que aquesta Societat està dintre d’aquest llistat, en cas contrari la 

validació no permetrà continuar amb aquest component. 

 En aquest cas només es refresca un atribut que es la descripció de la Societat 

y que s’utilitza en els selectors. 
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Figura 19: Captura de pantalla Descripcion_SOC 

En la Figura 19, es veu com en la primera columna apareixen les Societats i en la 

segona columna la seva descripció. 

7.2.8 PERIMETROINF 

En aquesta pestanya del informe d’Acceso_Formulario, mitjançant un informe, s’obté 

el perímetre societari de l’empresa. El perímetre societari no és més que un llistat amb 

totes les empreses del grup que formen part d’aquest perímetre i on es representa el 

percentatge de participació que té el grup d’aquella societat. El perímetre és clau per a 

la consolidació3 del grup. 

En el cas d’aquesta pestanya es connecta en un cub diferent al de la resta de l’informe 

d’accés, el cub PER_SOC que és un cub que només conté el període y que s’utilitza 

per refrescar-lo en tots els diferents formularis d’accés. A més a més, el perímetre 

societari ens mostra mensualment del gener al desembre d’aquell any, Societat per 

Societat el percentatge de la societat que pertany al grup de forma que es pugui 

repartir adequadament, és a dir, el percentatge de la Societat que és de l’empresa. 

                                                 
3
 La consolidació és una de les parts clau del sistema financer de qualsevol grup empresarial. 

La consolidació té com a objectiu extreure totes les operacions intragrup, que ha realitzat 
l’empresa de tal forma que aquestes no es reflecteixin en la fulla de balanç o com a mínim es 
representin de forma contrastada en l’actiu-passiu. Una operació intragrup és aquella compra-
venta que es realitza entre dues empreses del grup, de tal forma que al no ser una venta fora 
del grup, sinó que és interna, no s’ha de comptar com a venta del grup, y per tant s’ha 
d’excloure del balanç final. 
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Figura 20: Captura de pantalla PERIMETROINF 

En la Figura 20 veiem l’informe que refresca el Perímetre, la seva composició és força 

senzilla: 

1. Es l’eix de pàgina, i la fórmula EPMDimensionOverride que selecciona l’any 

actual (període actiu) i el refresca en l’informe. 

2. L’eix de fila del informe on es refresquen totes aquelles societats que estan 

dintre del perímetre societari del grup. 

3. L’eix de columna on es refresquen pel període actual sobreescrit, tots els 

mesos. 

4. L’informe refrescat, on es mostra el percentatge que té el grup de cada 

societat i per cada mes. 

7.2.9 PERIMETRO 

La pestanya PERIMETRO, té el mateix funcionament que la pestanya Calendario_2, 

simplement fa un resum de la pestanya PERIMETROIF, on es recullen les dades 

importants de l’informe on s’ha refrescat el Perímetre. Les macros que coordinen les 

operacions intragrup utilitzen aquesta fulla en comptes de l’informe del perímetre per a 

comprovar que la societat estigui dintre el perímetre i per obtenir el percentatge . 

En aquesta pestanya, es copien cada una de les societats que apareixen a la pestanya 

PERIMETROINF, i per a cada mes s’obté el percentatge que correspon per a cada 

Societat.  

1 

2 

3 

4 
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Figura 21: Captura de pantalla PERIMETRO 

En la figura 21 s’observa el detall del PERIMETRO 

8 Descripció de l’informe del formulari EBITDA 

L'EBITDA, tal i com hem comentat en punts anteriors, és un dels formularis més 

complicats que actualment tenim en productiu. És un dels informes d’imputació del 

pressupost i actualment tenen accés a aquest formulari més de 1100 persones de 

aproximadament 200 filials del grup, aquelles que participen en el procés 

pressupostari.  

També hem vist que funcionalment l’EBITDA serveix per a reflectir la diferència entre 

el cost de producció i els beneficis de la venta, excloent tot allò que puguin ser 

interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions de bens, reflectint la capacitat 

generadora de beneficis de l’empresa . 

En aquest formulari, ens trobarem quatre parrilles, de les quals tres serveixen per a la 

imputació de dades i la última està a disposició dels usuaris per a que comprovin totes 

les dades que acaben d’introduir, és a dir, és un informe resum, per a que els usuaris 

puguin comprovar que les dades. Cada un d’aquests quatre informes estan formats 

per tots els punts comentats a l’apartat 6.2 Configuració dels formularis. 

Aquestes són les quatre parrilles que trobem: 
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 Informe Terceros: en aquest informe es reflecteix l’EBITDA d’aquelles 

operacions fora del grup, és a dir, entre una empresa del grup i una empresa o 

particular extern al grup. 

 Informe Intragrupo: en l’informe intragrup, a diferència del de Terceros, es 

reflecteixen aquelles operacions entre dues empreses del grup, per exemple, 

entre dues empreses del grup una que es dediqui a la extracció de gas i l’altre 

que es dediqui a la distribució de gas, essent la primera empresa l’abastidora 

de gas per a la segona. Com es pot entendre, tots aquests intercanvis entre 

empreses del grup han de quedar reflectides, ja que són dades important per 

cada empresa, individualment parlant, però per altra banda, com a grup, totes 

aquestes operacions no poden ser contemplades, ja que no és diner produït, 

simplement es un intercanvi entre empreses del grup. En el procés de 

consolidació que és quan és quan totes aquetes operacions s’exclouen de la 

comptabilitat general, ja que d’altre forma, únicament s’estaria inflant els 

números d’una forma irreal. 

 Informe Versión Simplificada: aquest té el mateix ús que l’informe de Terceros 

amb la diferència que en aquest formulari únicament s’ha d’indicar el 

Ambito_Soc i refrescar les parrilles, però després la imputació de dades és més 

complicada. 

 Informe Resumen: L’informe resum és simple d’entendre, les dades que s’han 

imputat en les altres parrilles es veuen reflectides en aquesta. L’objectiu es que 

l’usuari pugui repassar i veure amb claredat aquelles dades que acaba 

d’introduir. 

8.1 Pàgina d’inici del formulari EBITDA. 

Un cop s'ha accedit al formulari, usant el botó habilitat en el formulari d'accés, el primer 

que apareix és una pàgina d'inici, que serveix bàsicament per a fer d’introductori, i per 

no entrar directament a les parrilles. Aquesta pantalla inicial va ser un requeriment de 

l'empresa i és la única pestanya que no compleix una funció tècnica específica. 

Essent aquesta pestanya un simple introductori, ens trobem els quatre botons d’accés 

a les quatre parrilles d’imputació de dades, cada un d'aquests botons activa el 

programa d'obertura de la parrilla que li correspon. Per altra banda, tenim també, una 

fórmula EPM (EPMMemberProperty) on es refresca el període actiu sempre que s’obre 

el formulari. 
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La resta d'Imatges i la seva disposició està consensuada amb l'empresa i és la 

mateixa per a tots els formularis que actualment estan a productiu, canviant, 

naturalment, els botons d’accés i el nom. 

Al obrir el formulari, des del formulari d’Accés, es refresquen tots els informes de les 

pestanyes ocultes del formulari, per tenir el formulari actualitzat i preparat per al seu ús 

i poder consultar totes aquetes pestanyes en el moment necessari. 

 

Figura 22: Captura de pantalla EBITDA 

En aquesta Figura 22 trobem, els punts comentats anteriorment: 

1. En el primer punt trobem els botons d’accés a les quatre parrilles, al clicar 

sobre un dels botons fa executar un programa d’obertura de la pàgina. 

2. En el punt dos simplement es reflexa el nom del formulari i el procés en el que 

es troba. 

3. El tercer punt, és la fórmula on s’indica el període actiu. En aquest cas al ser el 

procés pressupostari aquest període actiu es sempre un any endavant del any 

present, ja que per això és pressupost. 

4. L’últim punt és un simple botó de tancament del formulari. 

2 

3 

4 

1 
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8.2 Informe de Terceros 

L’informe de terceros és probablement la parrilla més usada d’aquest formulari. En ella 

es reflecteix la resta entre els beneficis de venta i els costos de producció d’un 

determinat producte, per a operacions amb tercers.  

A continuació a través d’una Figura del formulari s’explicarà la part visual del formulari, 

i seguidament s’explicarà com els usuaris utilitzen els formularis, i ens anirem aturant 

per detallar com funcionen tècnicament la resta de components que fan possible el 

funcionament d’aquest: 

 

Figura 23: Captura de pantalla formulari Terceros 

A continuació s’expliquen les 7 parts visuals del formulari Terceros: 

1. Els botons d’accés a les 4 parrilles possibles, en blau fosc la parrilla 

seleccionada i els altres tres botons en gris clar. Cada botó amb el nom del 

formulari al que condueix. 

2. Tan el punt 2 com el 3 són els botons d’Acció del formulari, en el cas del punt 2 

permeten les accions de guardat de dades, refresc de la parrilla i tancament de 

formulari. Aquests tres botons estan vinculats a programes que s’executen al 

clicar. 

3. Els altres dos botons d’Acció del formulari que serveixen per a repartir els 

valors per la parrilla. 

4. El selector de Ceco/Pep. 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 
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5. Les seleccions de les dimensions, en aquest cas Ceco/Pep i el tipus de 

concepte, i per altra banda la referència del temps. 

6. Tan el punt 6 com el 7 formen part de l’informe que es desplega, el punt 6 són 

els components locals visibles que com ja sabem serveixen d’ajuda per imputar 

les dades. 

7. El temps de Gener a Desembre, es podria dir que és la parrilla real, on es 

guarden les dades i on es refresquen els valors dels cubs. 

Descripció de l’informe 

Abans d’entrar en els passos que segueixen els usuaris, explicarem la conformació de 

l’informe. 

 

Figura 24: Captura de pantalla de l'eina EPM per a definir informes 

Com es veu a la Figura 24, definir un informe és un procés llarg, ja que s’han 

d’emplenar totes les pestanyes, aquesta és la pestanya més important, ja que és on es 

selecciona la disposició de les diferents dimensions. Les dimensions s’ubiquen segons 

les necessitats de selecció, d’imputació i visualització. 

Per a aquest cas: 

 En l’eix de fila:  

o Sociedad: Vinculada a la dimensió Ambito_soc, és a dir, com ja sabem 

que un dels atributs de l’Ambito_Soc és la Societat a la que pertany, 

aquesta ja bé determinada per la selecció de Pep. 

o Ambito_Soc: A seleccionar per l’usuari. 
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o Concepto: El formulari permet el desplegament d’uns conceptes 

determinats que tenen relació amb l’EBITDA, això és fa mitjançant els 

atributs de dimensió. L’usuari pot acotar aquesta selecció, ja que la 

quantitat de conceptes que poden aparèixer és molt gran, filtrant l’atribut 

Tipo_Concepto. 

o Medida: En aquest cas la Medida sempre és I, que són els Importes. 

 En l’eix de columna: 

o Tipo_Dato: En aquest cas PR_V_FIJA, que porta al primer pas de la 

cadena de dades de pressupost. 

o Origen: EBITDA, el del formulari. 

o Tiempo: Per que sigui automàtic el que és fa es refrescar en la part 

oculta del formulari el període actiu del cub, que és un atribut, i a partir 

d’aquí és fa un override amb el resultat de la fórmula. 

 En l’eix de pàgina: 

o Mesures: Year to date, que significa que s’imputa anualment. 

o Sociedad_IC: Dummy 

o Tipologia_Inv:Dummy 

o Concepto_IC:Dummy 

o Comunidad_Autonoma: Dummy 

o Ambito_Soc_IC: Dummy 

El component de dimensió Dummy, s’utilitza quan una determinada dimensió no te cap 

valor per aquell formulari, és l’exemple de totes les components contrapart “IC” ja que 

en aquest formulari no s’imputa contrapart. Es necessari pel flux imputar totes les 

dimensions que té el cub, les que no tenen cap valor s’imputen en Dummy.  

Dintre de la definició de cada dimensió, cal seleccionar de cada dimensió els 

components o atributs que es volen refrescar. Per fer-ho simplement obrirem la 

pestanya de definició de cada dimensió i seleccionarem. A continuació es mostrarà un 

exemple on es filtra a través d’atributs i un exemple on directament es filtra a través 

d’un component. 
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Figura 25: Captura de pantalla de l'eina EPM per a seleccionar components de dimensió filtrats 
directament sobre component en la definició de informes 

La Figura 25 mostra la selecció de Societat on s’ha seleccionat directament un 

component de la dimensió, en aquest cas la Societat 0103. En el cas de la fórmula 

d’Override per sobreescriure dimensions, el que fa es que el component que l’usuari 

introdueix, mitjançant la fórmula, es posa en aquesta pestanya i per tant passa a 

formar part de l’informe. 

 

Figura 26: Captura de pantalla de l'eina EPM per a seleccionar components de dimensió filtrats 
sobre atributs en la definició de informes 
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En la Figura 25 es veu com la dimensió Ambito_Soc està filtrada a través de atributs, 

en aquest cas s’ha restringit que l’Activitat ha de ser diferent a una sèrie de valors. 

L’altre pestanya important és la dels components locals. Ja s’ha dit algun cop que els 

components locals són columnes addicionals que s’afegeixen a l’informe i que es 

refresquen amb l’informe, però que no contenen les dades dels cubs. És a dir, tenen la 

mateixa utilitat que si utilitzéssim una columna d’Excel amb fórmules, però com 

aquestes no es refrescarien amb la parrilla, s’utilitzen els components locals que si ho 

fan. 

 

Figura 27: Captura de pantalla de l'eina EPM per a la definició de components locals 

En la Figura 27 es pot veure molts components locals, la majoria d’ells estan ocultats 

en el formulari i s’utilitzen per accions de guardat, graduacions... Alguns d’ells si que 

són vistos per l’usuari com per exemple el de “Unidad” o “Graduación” ja que contenen 

informació necessària per a l’usuari. El funcionament és molt simple, cal només 

especificar la fórmula en la casella habilitada, igual que ho faríem en una fulla Excel. 

Seguidament informem del nom del component local i indiquem en quina posició ha 

d’aparèixer, l’últim pas és habilitar complement local per a que aparegui en el informe 

refrescat.  

Passos a seguir per la imputació de dades en el formulari de 
“Terceros” 

Ens situarem quan l’usuari ja ha accedit al formulari i es troba a la pàgina d’inici: 
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Accés a l’informe 

El primer pas és accedir al informe terceros, mitjançant el botó habilitat. Aquest botó 

habilita un programa on: 

 

1. Habilitar els selectors que hi puguin haver en aquesta pàgina, en el cas de 

terceros un de sol. 

2. Carregar aquest selector amb les dades del Acceso_Formulario. Es va a 

buscar en la pestanya Calendario_2, anteriorment descrita, les societats que 

estan obertes, i a partir d’aquí en la pestanya ZAmbitoSoc del 

Acceso_Formulario filtra per aquestes societats i va carregant un a un els 

Peps. Per a portar a terme aquesta acció es necessita d’uns paràmetres per 

indicar que es exactament el que ha de carregar al selector i indicar quins filtres 

s’han d’utilitzar per aquell formulari. 

3. Carregar totes les fórmules ocultes del formulari terceros. És a dir, va a la part 

oculta del formulari i allí carrega totes les fórmules EPMMemberProperty que hi 

ha, de temps, de Societat, de Concepte...  

4. Bloquejar la pàgina de forma que únicament es pugin introduir valors en les 

caselles habilitades. 

Introducció dels valors en els camps habilitats 

Un cop el formulari està carregat, el següent pas és emplenar els camps, indicant bé 

manualment, bé amb l’ajut del selector, el component de dimensió requerit. El primer 

pas és indicar el Ceco/Pep desitjat, si el Pep s’introdueix a mà, degut a que 

naturalment l’usuari pot escriure qualsevol cosa, s’ha de validar que el que el Pep sigui 

vàlid. Per altra banda, si l’usuari usa el selector, les validacions es fan en el moment 

de carregar el selector (ja sabem que es filtra per atributs) i per tant no cal validar a 

l’hora de seleccionar. 

1. En la primera possibilitat, que és que l'usuari introdueixi a mà els valors, el 

formulari  una sèrie de validacions per comprovar que el component  dimensió 

especificats siguin coherents amb el que s'està introduint, per evitar errors i 

guardats de dades incorrectes. Aquestes validacions són programes que 

s'executen automàticament, mitjançant una eina d' Excel que detecta quan una 

determinada cel·la canvia de valor i fa executar el programa. El primer que fa el 

programa són les validacions: 
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a. Validació d'Existència: Bàsicament es comprova que el que s'ha 

introduït realment sigui un component de dimensió vàlid, per fer-ho, el 

que es fa es mirar en la fulla ZAmbitoSoc si el Pep/Ceco introduït és un 

dels de la llista del informe. En cas de que no sigui salta un missatge 

indicant-ho i es  borra el Pep de la cel·la i s'atura el programa. 

b. Validació de Societat Presupostable: Si el Pep és vàlid, el següent 

que es comprova és que la societat a la que pertany sigui de les que 

pressuposten. Com que societat pressupostable és un atribut, 

mitjançant la ja coneguda fórmula de EPMMemberProperty s'obté si el 

Ceco/Pep té l'atribut de pressupostable marcat ( X si es pressupostable, 

blanc si no ho és), si el té el programa continua amb la següent 

validació, si no el programa envia un missatge indicant l'error, borra el 

Ceco/Pep de la selecció i atura el programa. 

c. Calendari Obert: el següent punt és el de calendari obert, on 

simplement es mira que la societat del Ceco/Pep seleccionada tingui el 

calendari obert. Això es mira al calendari_2 de la fulla 

Acceso_Formulario, si concorda que la societat per aquell origen té un 1 

el programa pot continuar, si per aquesta combinació trobem un 0 

significa que aquella societat està tancada i per tant el programa 

enviarà un missatge, s’eliminarà la selecció i  s'aturarà el programa. 

d. Ceco/Pep actiu: en el cas de que tingui el calendari obert, la última 

validació es que es miri si la selecció està activa o està caducada. Un 

dels atributs de la dimensió Ambito_Soc és "Activo", aquesta té el valor 

Y si el Pep està vigent o N si el Pep està caducat (és a dir, que aquest 

Pep ha deixat de ésser funcional). Per mirar això es torna a usar la 

fórmula de EPMMemberProperty, obtenint l'atribut activo. Altre cop, en 

el cas de no superar la validació es pararia el programa, s'enviaria un 

missatge i s'esborraria el component de la cel·la, en el cas de que fos 

vàlid, el programa continuaria executant-se.                                                                                                                                                           

 

La segona possibilitat, és en el cas de que s'introdueixi mitjançant els selectors, 

totes aquestes validacions ja les fa el propi selector  quan aquest es carrega, 

de forma que quan es selecciona el camp mitjançant el selector habilitat, les 

validacions automàticament es van descartant una a una. És a dir, dintre de les 

validacions el primer pas és mirar si aquell valor s'ha posat a mà o amb el 

selector, i segons si és un o l'altre es salta aquell tros de programa o no. 
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2. El següent pas és seleccionar el tipus de concepte. Podent optar per l'opció All 

en cas de que es vulguin tots, o bé escollir algun dels possibles per només 

refrescar aquell tipus. És un selector desplegable que obté els valors d'un llistat 

que està a la part oculta del formulari. 

3. El tercer punt a escollir és el període de referencia. La referencia és 

simplement refrescar els valors de l'any passat de forma que els usuaris puguin 

tenir una guia dels valors en que s'haurien de moure. Tots els mesos de 

referència estan a la part oculta del formulari, però mitjançant un component 

local es sumen els valors dels 12 mesos i s'escriu el valor en una columna 

visible a l'usuari. 

4. La resta de components a seleccionar (eix de columna i eix de fila), ja sabem 

que es pot o bé indicar a l’hora de definir l’informe, si el valor ha de ser fix 

sempre, o bé definir-lo mitjançant la fórmula EPMDimensionOverride, en el cas 

de que el valor pugui ser escollit i per tant no fix. En el formulari de terceros 

només tres dimensions estan es seleccionen per Override:  

 

a. Ceco/Pep: usant el valor introduït per l’usuari a la cel·la de selecció. 

b. Tiempo: mitjançant una fórmula EPMMemberProperty s’obté el període 

actiu, i a partir del valor que s’obté en aquesta fórmula, es fa el override 

de la dimensió. 

c. Concepte: ja hem dit que en aquest formulari el concepte està restringit 

per atributs i que un d’ells s’ha de seleccionar. Es fa l’override de la 

dimensió incorporant l’atribut seleccionat. 

d. La resta de dimensions es seleccionen quan es crea l’informe ja que 

aquests són fixes i no variaran. 

Refresc 

El tercer pas és el refresc mitjançant el botó habilitat. Amb el refresc s’aconsegueix 

obtenir les dades que estan guardades al cub per aquella selecció. Un cop s’activa el 

botó de refresc, es llença un programa que fa les següents funcions: 

1. Un cop s’ha executat el programa, el primer es comprovar que no hi hagin 

dades pendents de guardar, és a dir que l’usuari no vulgui refrescar noves 

dades sense haver guardat les anteriors. Es comprova mitjançant un valor 

booleà que el programa de guardat activa quan es produeix el guardat de 

dades. En el cas de que hi hagi valors per guardar, el programa 

automàticament llençarà un missatge a l’usuari preguntant si vol guardar els 
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valors o vol continuar, en el cas de voler guardar els valors executarà el 

programa de guardat, i per contra si selecciona que vol continuar suprimirà els 

valors i continuarà el programa. 

2. El segon pas es comprovar que tots els camps on s’han d’introduir valors 

estiguin plens. Si algun dels camps no està informat saltarà un missatge 

indicant que aquell camp no té valor i s’aturarà el programa.  

3. En tercer lloc es desbloqueja el formulari i s’actualitzen les fórmules d’Override 

per a que tinguin efecte sobre el formulari. 

4. El quart pas consisteix en comprovar que la selecció de valors que es vol 

refrescar, efectivament és una selecció possible financerament parlant. Posem 

un exemple per entendre al que ens referim. Imaginem que un usuari 

selecciona un Ceco/Pep de Venta de Gas, si l’usuari selecciona un concepte 

de recursos humans, lògicament aquesta combinació no és factible. El que es 

fa és abans de refrescar es mira en el cub que aquesta combinacions són 

correctes, si no ho són s’informa a l’usuari i s’atura el programa. 

5. En el cas de que efectivament la combinació sigui possible, a través d’una 

fórmula EPM s’obtenen les dades del cub. En el refresc intervenen les fulles 

d’EPMFormatingSheet que permeten seleccionar la visualització que se li vol 

donar a la informació. A continuació es mostra la visualització del informe 

terceros un cop refrescades les dades, cal destacar que s’ha consensuat que el 

color groc és on es poden introduir dades, i les cel·les en blanc no s’hi poden 

introduir i en conseqüència estan bloquejades. 
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Figura 28: Captura de pantalla de formulari de Terceros dades refrescades. 

Comentem els dos punts que hem marcat. 

1. Per una banda el primer punt són els components locals. Aquests 

components tenen moltes i diverses funcions, per exemple la 

columna “Total Año” és una suma dels valors que es van introduint 

al informe, la columna “Valor” serveix per repartir imputacions com 

explicarem més endavant, o les columnes on es mostra el factor de 

graduació i la moneda en que opera la societat serveix únicament 

d’informació a l’usuari perquè sàpiga com ha d’introduir la 

informació. 

2. El segon punt és l’informe pròpiament dit, cada un dels mesos del 

2015, que és el període actiu actual. 

 

6. Abans de finalitzar la macro, es fa la graduació inversa de les dades, comentat 

en l’apartat 0, com sabem les dades que es mostren a l’usuari s’han de dividir 

entre 1000 abans de finalitzar el programa de refresc, per fer-ho s’utilitzen 

components locals ocults a la parrilla. 

7. L’últim pas, es guarden els valors refrescats en la part oculta del formulari i es 

bloqueja pugui la fulla de forma que l’usuari només pugui introduir dades. 

 
 
 

1 

2 
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Introducció de les dades a imputar 

Hi ha dues formes de introduir els valors, introduint mes a mes els valors, o bé posar la 

xifra a introduir en la columna “Valor” i després usar tant les funcions de repartir Copiar 

o lineal 12 per anar distribuint les dades a cada mes.  

En el primer cas, l’usuari simplement introdueix a cada mes el valor que correspon. 

Per altra banda, la segona forma, que és la més habitual per ser la més còmode, en la 

columna “Valor” s’introdueix la dada pel concepte que es vol i seguidament s’activa un 

dels dos botons bé copiar o bé lineal12. Totes dues fan una funció semblant, agafar el 

número de la columna Valor, escriure’l a cada un dels mesos i seguidament eliminar la 

dada de la columna valor. Si s’utilitza la funció copiar, la dada es reparteix íntegrament 

a cada mes, per contra si s’utilitza la funció Lineal12 aquesta dada es reparteix a cada 

mes dividida entre 12. Exemple, si un usuari a la columna valor introdueix el valor 12, 

si usa la funció Copiar cada més s’imputarà el valor 12, per contra si s’utilitza la funció 

Lineal12 cada mes s’imputarà el valor 1. 

Guardat 

Un cop l’usuari ha introduït les dades, per guardar-les ha de clicar al botó de guardat, 

perquè aquestes traspassin al cub. El programa que s’executa fa els passos següents: 

1. El primer punt és comprovar que els camps de selecció i les cel·les on es 

guarden els valors en el programa de refresc coincideixen, és a dir, es 

comprova que l’usuari no hagi modificat les seves seleccions i estigui 

intentant guardar uns valors que no són. Naturalment en el cas que no 

coincideixin els camps s’informa a través d’un missatge a l’usuari, i s’atura 

el programa. 

2. Seguidament es comprova a la fulla GUARDAR_VAL que el camps estiguin 

correctes. Aquesta fulla únicament torna a comprovar que el calendari 

estigui obert per a la selecció actual, (Societat, Origen, temps). El 

funcionament de la pestanya s’explicarà més endavant. 

3. En tercer lloc es comprova al cub que les dades que s’estiguin guardant 

siguin diferents a les que ja hi ha guardades al cub. És a dir, es comprova 

que s’estiguin guardant dades noves, si no és així s’informa a l’usuari i 

s’atura el procés de guardat. 

4. En quart lloc, amb l’ajuda de components locals ocults, es fa la Graduació,  

ja n’hem parlat a l’apartat 0, és a dir, com en general els valors són 

números grans, els usuaris introdueixen les dades dividides per mil, però a 
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l’hora de guardar-les aquestes s’han de multiplicar per que es guardin 

correctament al cub. 

5.  Un cop les dades són correctes, es guarden. Per fer-ho s’utilitza una 

fórmula EPM que permet passar les dades de la parrilla al cub. En el procés 

de guardat, automàticament demana confirmació de guardat de dades. 

6. El següent pas lògic és fer la graduació inversa de les dades, per tornar-les 

a deixar com l’usuari les ha introduït. Es tornen a utilitzar els mateixos 

components locals que en el pas 3. 

7. Per últim guardar en un booleà que s’han guardat una sèrie de dades per a 

una selecció en particular. 

Tancament del formulari 

L’últim punt és permetre a l’usuari un programa que permeti tancar el formulari un cop 

finalitzat la imputació de les dades. El programa simplement tanca la fulla d’Excel i 

torna al formulari d’Accés per si l’usuari vol imputar dades en un altre formulari. 

8.3 Informe de Operaciones Intragrupo 

L’informe d’intragrup és probablement la parrilla més complicada i costosa en quant a 

temps per a l’usuari, de totes les parrilles actualment en productiu, degut a la gran 

quantitat de informació que cal aportar i també a que s’han de refrescar diversos 

formularis per arribar a imputar les dades. En ella es reflecteix la resta entre els 

beneficis de venta i els costos de producció d’un determinat producte, per a operacions 

entre diferents empreses del grup.  

A continuació, usant una Figura del formulari s’explicarà la part que els usuaris 

visualitzen del formulari, i a continuació s’explicarà com els usuaris utilitzen el formulari 

per imputar les dades, i ens anirem aturant per detallar com funcionen tècnicament la 

resta de components que fan possible el funcionament d’aquest: 
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Figura 29: Captura de pantalla de  formulari de Operaciones Intragrupo 

S’ha agut de dividir la Figura 29 en dos ja que no cap en una sola pantalla. A 

continuació s’expliquen les 7 parts visuals del formulari d’Operacions Intragrup també 

té: 

1. Els botons d’accés a les 4 parrilles possibles, amb el mateix codi de colors 

que en el cas del formulari de terceros. 

2. Tan el punt 2 com el 3 són els botons d’Acció del formulari. Els botons són 

els mateixos per a tots els formularis de Pressupost, ja hem vist que els 

botons són els mateixos en els dos formularis que hem vist fins ara. En el 

cas del punt 2 tenim  les accions de guardat de dades, refresc de la parrilla i 

tancament de formulari. Aquests tres botons executen els programes quan 

l’usuari hi clica. 

3. Els altres dos botons d’Acció del formulari que serveixen per a repartir els 

valors per la parrilla són els botons de Copiar i Lineal12. 

4. El selector de Ceco/Pep i el botó de carga que activa informes relacionats 

amb la selecció de components de dimensió. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

7 

5 
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5. Les seleccions de les dimensions, en aquest cas s’han de seleccionar: 

o Proyecto Facturador 

o Concepto Facturador 

o Sociedad Facturadora 

o Proyecto Facturado 

o Concepto Facturado 

o Tipologia de inversió 

o Comunitat Autònoma 

o Referència. 

6. Tan el punt 6 com el 7 formen part de l’informe que es desplega, el punt 6 

són els components locals visibles que com ja sabem serveixen d’ajuda per 

imputar les dades, que en aquest cas són molt similars al del formulari de 

Terceros ja que bàsicament el formulari realitza la mateixa acció. 

7. El temps de Gener a Desembre, es podria dir que és la parrilla real, on es 

guarden les dades i on es refresquen els valors dels cubs igual que a 

terceros. 

Descripció de l’informe 

Primer veurem com està conformat l’informe de operacions intragrup i després 

entrarem en el detall dels passos que es segueixen en aquest formulari per imputar les 

dades i a través d’aquests passos s’aniran desgranant els programes. 

 

Figura 30: Captura de pantalla de l'eina EPM per a la definició del formulari Operaciones Intragrupo 

En aquesta figura 30 es mostra la disposició de les diferents dimensions per al 

formulari de operacions intragrup. Veiem que es força diferent al de Terceros. 
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 En l’eix de fila:  

o Sociedad: Vinculada a la dimensió Ambito_Soc, com ja sabem que un 

dels atributs de l’Ambito_Soc és la Societat a la que pertany, aquesta ja 

bé determinada per la selecció de Proyecto facturador. 

o Sociedad_IC: Vinculada a la selecció per part de l’usuari de la Sociedad 

Facturada.. 

o Concepto: El formulari permet el desplegament d’uns conceptes 

determinats que tenen relació amb l’EBITDA, això és fa mitjançant els 

atributs de dimensió.  

o Concepto_IC:  Mateix cas que la dimensió concepto i també mateix filtre 

d’atributs. 

o Medida: En aquest cas la Medida pot ser I, que són els Importes, Q que 

són quantitats, P que són preus, i Z que surt de l’operació Z=P*Q+I i 

sobre la qual no es pot imputar valors ja que són calculats amb la 

fórmula. 

 En l’eix de columna: 

o Tipo_Dato: En aquest cas PR_V_FIJA, que porta al primer pas de la 

cadena de dades de pressupost. 

o Tiempo: Per que sigui automàtic el que és fa es refrescar en la part 

oculta del formulari el període actiu del cub, que és un atribut, i a partir 

d’aquí és fa un override amb el resultat de la fórmula. 

o Tipologia_Inv: S’ha de seleccionar a través de la cel·la habilitada. 

Únicament es pot seleccionar aquesta dimensió quan el concepte és de 

tipus inversions. 

o Comunidad_Autonoma: També es pot escollir a través de la cel·la 

habilitada. Igual que la tipologia d’Inversió només té sentit usar aquesta 

dimensió quan hi ha un concepte de inversió. 

o Ambito_Soc_IC: S’ha de seleccionar a través de Proyecto Facturado, 

o Ambito_Soc: : L’usuari ha de seleccionar la dimensió a través de la 

cel·la de Proyecto Facturador. 

 En l’eix de pàgina: 

o Mesures: Year to date, que significa que s’imputa anualment. 

o Origen: EBITDA, el del formulari, el mateix que el de la resta de parrilles 

d’aquest informe.. 



Implementació d’un sistema pressupostari financer basat en el SAPBPC          
Xavier Remacha Sardà  Pàgina 71 de 108 
 
 

 

En el formulari d’operacions intragrup tenim també forces components locals que 

s’usen de forma similar als components locals del formulari terceros. Bàsicament tenim 

també els components locals que serveixen d’ajuda i d’informació a l’usuari, i que es 

visualitzen en l’informe, després estan els components locals que compleixen una 

funció més tècnica de suport de programes. 

 

Figura 31: Captura de pantalla de l'eina de EPM per a la definició de components locals del 
formulari Operaciones Intragrupo 

En la Figura 31 veiem tots els components locals que té el formulari d’intragrup, la gran 

majoria ocults en el formular i s’utilitzen per accions de guardat, graduacions...  

Passos a seguir per la imputació de dades en el formulari de 
Operacions intragrup. 

Ens tornarem a situar quan l’usuari ja ha accedit al formulari i es troba a la pàgina 

d’inici, amb les 4 pestanyes per seleccionar-ne una d’elles: 

Accés a l’informe 

El primer pas és l’accés al informe d’operacions intragrup, mitjançant el botó habilitat. 

Aquest botó executa  un programa on: 

 

1. Habilitar, els selectors que hi puguin haver en aquesta pàgina, en el cas de 

intragrup  n’hi ha 4 selectors. El que es fa amb aquests és donar les indicacions 

del lloc on ha d’anar a buscar cada selector els seus valors, i també quin filtre 

ha d’usar. El selectors queden preparats per a que l’usuari pugui obrir-los i 

únicament es carreguin. 
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Per exemple, per carregar els dos selectors de les dimensions Ambito_Soc i 

Ambito_Soc_IC s’obtenen les dades del Acceso_Formulario. Es va a buscar en 

la pestanya Calendario_2, anteriorment descrita, les societats que estan 

obertes, i a partir d’aquí en la pestanya ZAmbitoSoc del Acceso_Formulario 

filtra per aquestes societats i va carregant un a un els Peps. Per a portar a 

terme aquesta acció es necessita d’uns paràmetres per indicar que es 

exactament el que ha de carregar al selector i indicar quins filtres s’han 

d’utilitzar per aquell formulari aquests paràmetres estan a la fulla de 

ParameterSheet.  

El cas dels selectors de Comunitat Autònoma i de Tipologia d’Inversió, tot i que 

també es gestiona la càrrega a través de la pestanya ParameterSheet, els 

valors es van a buscar a la fulla Tabla_CCAA i Tabla_TI del propi formulari del 

EBITDA (ja que com només s’utilitzen en comptats formularis, no tindria sentit 

refrescar aquestes fulles en el Acceso_Forulario sempre si no s’han d’usar en 

altres formularis).  

2. Carregar totes les fórmules ocultes del formulari de Intragrup. És a dir, va a la 

part oculta del formulari i allí carrega totes les fórmules EPMMemberProperty 

que hi ha, de temps, de Societat, de Concepte...  

3. Bloquejar la pàgina de forma que únicament es pugin introduir valors en les 

caselles habilitades. 

Introducció dels valors en els camps habilitats 

Un cop el formulari està carregat, el següent pas és emplenar els camps, indicant bé 

manualment, bé amb l’ajut del selector, el component de dimensió requerit. El formulari 

és força costós d’emplenar, ja que es necessari omplir els vuit camps sol·licitats, i a 

més a més com hi ha tantes dimensions a escollir, únicament dues dimensions són de 

lliure elecció, la resta estan supeditades a aquestes seleccions. Per exemple, si un 

usuari escull un determinat Ambito_Soc de Recursos Humans el formulari només 

oferirà escollir un Concepte de recursos humans, ja que sinó les possibilitats són 

moltes i seria molt fàcil que es produeixin errors en la imputació. Per altra banda, igual 

que en el cas de Terceros, en el formulari d’Operacions Intragrup si s’escull mitjançant 

el selector no s’executa cap tipus de validació, les validacions només s’executen quan 

les dades es posen a mà. 

A continuació explicarem els passos que segueixen els usuaris i anirem indicant les 

validacions que si van fent segons si es s’usa o no els selectors. 
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1. El primer a seleccionar és el Proyecto Facturador, la dimensió Ambito_Soc. És 

a dir, quin projecte està realitzant l’acció, per exemple una venta de gas d’una 

companyia a una altre, el Proyecto Facturador seria per exemple Venta de Gas 

a mayoristas. Si s’escull mitjançant selector únicament s’executa el programa 

d’obertura del selector i s’escull un, un cop escollit, quan s’activa el programa 

de validació (que recordem que s’activa quan detecta un nou valor en la cel·la 

especificada) detecta que el valor ha estat introduït mitjançant el selector i 

automàticament es salta aquella validació. Si per contra s’escriu a mà, són 

necessàries les validacions, que són les mateixes que en el formulari de 

Terceros. 

 

a. Validació d'Existència: Bàsicament es comprova que el que s'ha 

introduït realment sigui un component de dimensió vàlid, per fer-ho, el 

que es fa és mirar en la fulla ZAmbitoSoc si el projecte introduït és un 

dels de la llista del informe. En cas de que no sigui salta un missatge 

indicant-ho i es  borra el Pep de la cel·la i s'atura el programa. 

b. Validació de Societat Presupostable: Si el Pep és vàlid, el següent 

que es comprova és que la societat a la que pertany sigui de les que 

pressuposten. Com que societat pressupostable és un atribut, 

mitjançant la ja coneguda fórmula de EPMMemberProperty s'obté si el 

Ambito_Soc té l'atribut de pressupostable marcat ( X si és 

pressupostable, blanc si no ho és), si té la marca el programa continua 

amb la següent validació, si no, el programa envia un missatge indicant 

l'error, borra la selecció de la cel·la i atura el programa. 

c. Calendari Obert: el següent punt és el de calendari obert, on 

simplement es mira que la societat del Proyecto Facturado seleccionat 

tingui el calendari obert. Això es mira al calendari_2 de la fulla 

Acceso_Formulario, si concorda que la societat per aquell origen té un 1 

el programa pot continuar, si per aquesta combinació trobem un 0 

significa que aquella societat està tancada i per tant el programa 

enviarà un missatge, s’eliminarà la selecció i  s'aturarà el programa. 

d. Atribut actiu: en el cas de que tingui el calendari obert, la última 

validació és que es miri si la selecció està activa o està caducada. Un 

dels atributs de la dimensió Ambito_Soc és "Activo", aquesta té el valor 

Y si el Pep està vigent o N si el Pep està caducat (és a dir, que aquest 

Pep ha deixat de ésser funcional). Per mirar això es torna a usar la 
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fórmula de EPMMemberProperty, obtenint l'atribut activo. Altre cop, en 

el cas de no superar la validació es pararia el programa, s'enviaria un 

missatge i s'esborraria el component de la cel·la, en el cas de que fos 

vàlid, el programa continuaria executant-se.     

Els atributs que defineixen els Ambito_Soc que es poden seleccionar en aquest 

formulari són iguals que els del formulari de terceros, exceptuant l’atribut de 

intragrup, que sí que està marcat en el formulari de Operacions Intragrup i no 

en el de Terceros.                                                                                                                                                        

2. El següent pas és que l’usuari cliqui sobre el botó de Cargar. El botó activa un 

programa que el que fa és situar-se a la pestanya de HojaMatriz, aquesta conté 

un informe on s’obtenen tots els possibles conceptes per a un determinat 

Projecte. Així doncs utilitzant el Ambito_Soc seleccionat per l’usuari, es 

refresca l’informe de la pestanya i els Conceptes obtinguts es carreguen en el 

selector de Concepte Facturador.  

3. El tercer punt és seleccionar un Concepte Facturador, ja sabem que aquest es 

càrrega en una pestanya apart segons el Ambito_Soc escollit. A més a més, 

però, aquest es filtra per la resta d’atributs propis de d’EBITDA que en aquest 

cas són els mateixos que els del formulari de terceros. La selecció d’aquesta 

dimensió únicament es pot fer a través de un selector desplegable, de forma 

que no es pot introduir a mà, i per tant no hi ha validació per a la dimensió. 

4. El següent pas és la selecció de la societat facturada, és a dir en l’exemple del 

punt 1 on teníem un Proyecto Facturador de venta de Gas a mayoristas la 

societat Facturada, seria la societat que compra aquest Gas. 

La societat es selecciona mitjançant un selector desplegable. Al seleccionar la 

pestanya de intragrupo, es carrega la pestanya de Carga_Sociedad_IC on igual 

es despleguen totes les societats intragrup possibles i es carreguen al selector 

per a que l’usuari les seleccioni. Com es pot veure en la imatge del formulari, 

aquesta dimensió únicament es pot seleccionar via selector i per tant tampoc 

no té sentit les validacions, ja que l’usuari mai podrà posar els valors 

manualment.  

5. Tan bon punt s’ha seleccionat la societat, mitjançant el mateix programa 

d’Excel que s’usa per a les validacions: el que detecta quan una cel·la ha 

canviat de valor; automàticament es refresca la fulla Carga_Selector, on tenint 

en consideració la Societat Facturada seleccionada i tant l’Ambito_Soc com el 
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concepte Facturador, s’obtenen els valors possibles per la selecció feta i es 

carreguen en el selector. 

De igual manera que en el selector de Ambito_Soc, l’Ambito_Soc_IC es pot 

escollir mitjançant el selector convencional o bé introduint manualment el 

Projecte. Per tant, com ja sabem, depenent de si la selecció es fa amb el 

selector o manualment s’executaran els programes de validació o no.  

En cas de que s’introdueixin els valors de forma manual, les validacions que si 

fan són les mateixes que per al Proyecto Facturado, es valida, la existència, 

que sigui pressupostable, que el calendari estigui obert i que sigui actiu. Com 

que l’estructura de la dimensió Ambito_Soc_IC i la Ambit_Soc és la mateixa, 

les formes de fer les validacions són exactament les mateixes i per tant no 

repetirem el text. En cas de no passar les validacions es procedirà a informar a 

l’usuari de la invalidesa del Projecte Facturat seleccionat i s’eliminarà la 

selecció. 

 

Figura 32: Captura de pantalla del selector Ambito_Soc_IC 

La figura 32 mostra tal i com es visualitza el selector de Ambito_Soc_IC per a 

una determinada selecció. Aquest selector només mostra els components 

possibles segons la selecció feta.  

6. Igual que entre el cas del Concepte Facturador, el Concepte Facturat s’ha de 

carregar mitjançant la mateixa pestanya de HojaMatriz. El procediment és 

exactament el mateix i un cop s’obtenen els valors es carreguen en el selector 

de Concepte Facturat. 
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7. El setè punt és la selecció del Concepte Facturat, el procediment i les formes 

són les mateixes que les explicades per al Concepte Facturador i tampoc està 

permès la introducció manual per tant no hi ha validacions. 

8. En el cas de que el Concepte_IC seleccionat sigui del tipus d’inversió serà 

necessari que l’usuari indiqui la Tipologia d’Inversió i la Comunitat Autònoma. 

 

El procés de validació i de càrrega del selector de la Tipologia d’inversió és un 

procés diferent al de la resta de dimensions que hem vist fins ara. Quan 

expliquem en detall la pestanya veurem com s’obtenen els valors, per ara ens 

quedem amb que la fulla de Tabla_TI al obrir el formulari d’intragrup s’obtenen  

totes les combinacions possibles de Societat - tipologia d’inversió, i l’únic que 

ha de fer el selector és filtrar per la Societat Facturada seleccionada i 

comprovar quina combinació es possible i quina no, i seguidament incloure en 

el selector aquelles que sí són possibles. 

 

Igual que sempre, en cas de que la selecció  sigui manual s’ha de validar el 

que l’usuari ha introduït. En aquest cas la validació simplement consisteix en 

anar a la pestanya Tabla_TI filtrar per la societat escollida i buscar si alguna de 

les tipologies d’inversió possibles coincideix exactament amb la que l’usuari ha 

introduït, en cas de que no sigui així s’enviarà un missatge indicant que la 

tipologia no es correcte i s’eliminarà la selecció feta per l’usuari per a que torni 

a introduir una altre tipologia vàlida. 

 

9. La càrrega de la Comunitat Autònoma és similar a la Tipologia d’inversió. En la 

pestanya Tabla_CCAA s’obtenen  totes les combinacions possibles de Societat 

- tipologia d’inversió – Comunitat Autònoma, i l’únic que ha de fer el selector és 

filtrar per la Societat Facturada i la tipologia d’inversió seleccionades i 

comprovar quina combinació es possible i quina no, i seguidament incloure en 

el selector aquelles que sí són possibles. 

 

En el cas de que la selecció es faci manualment la validació consisteix en anar 

a la pestanya Tabla_CCAA filtrar per la societat i la Tipologia d’Inversió 

escollides i buscar si alguna de les Comunitats Autònomes possibles coincideix 

exactament amb la que l’usuari ha introduït, en cas de que no sigui així 

s’enviarà un missatge indicant que la Comunitat Autònoma introduida no es 
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correcte i s’eliminarà la selecció feta per l’usuari per a que torni a introduir una 

altre. 

10. L’últim punt consisteix en escollir el període de referència. La referència és 

simplement refrescar els valors de l'any passat de forma que els usuaris puguin 

tenir una guia dels valors en que s'haurien de moure. Tots els mesos de 

referència estan a la part oculta del formulari, però mitjançant un component 

local es sumen els valors dels 12 mesos i s'escriu el valor en una columna 

visible a l'usuari. 

11. Tots aquests complements s’incorporen a l’informe mitjançant la ja coneguda 

fórmula d’Override EPMDimensionOverride. Per altra banda cal destacar que la 

resta de seleccions no estan automàticament seleccionades, ja que estan 

definides en l’informe perquè aquestes no varien, exceptuant-ne dues que sí 

que varien: 

 

a. Tiempo: Igual que en el cas de Terceros, s’obté el període actiu 

mitjançant l’atribut de la dimensió tiempo i seguidament s’utilitza el valor 

d’aquesta fórmula per fer-ne l’Override. 

b. Societat: La societat Facturadora ve determinada per l’elecció del 

Projecte Facturador.  

Refresc 

Un cop s’han introduït totes les dades i s’han validat el següent pas és refrescar 

aquestes dades mitjançant el botó habilitat. Amb el refresc s’aconsegueixen les dades 

que estan guardades al cub per aquella selecció. El procés és molt similar al descrit 

per al formulari de Terceros, per tant els processos que siguin iguals mirarem de no 

repetir l’explicació Un cop s’activa el botó de refresc, es llença un programa que fa les 

següents funcions: 

1. El primer pas, quan s’executa el programa es comprovar que no hi hagi 

dades pendents de guardar, és a dir, que l’usuari estigui intentant refrescar 

el formulari sense haver guardat prèviament les dades anteriors. La 

comprovació es fa amb el mateix valor booleà que en el cas de terceros, i el 

funcionament és idèntic. En el cas de que hi hagi valors per guardar, el 

programa automàticament llençarà un missatge a l’usuari preguntant si vol 

guardar els valors o vol continuar, en el cas de voler guardar els valors 

executarà el programa de guardat, i per contra si selecciona que vol 

continuar suprimirà els valors i continuarà el programa. 
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2. Seguidament la comprovació de que els camps estiguin tots complementats 

correctament. Recordem que les validacions ja estan passades, de forma 

que únicament es comprova que estiguin tots els camps plens i de no ser 

així l’usuari rep un missatge i s’atura el programa. També recordar que en 

el cas de Intragrup, les dues dimensions de Tipologia d’Inversió i Comunitat 

Autònoma únicament és necessari complimentar-les en el cas de 

seleccionar un Concepte_IC, en el cas contrari aquestes no es necessari 

que l’usuari les especifiqui i per tant el programa ja detecta automàticament 

segons el tipus de concepte_IC si aquestes dimensions han d’estar 

especificades. 

3. El tercer pas es exactament igual que a Terceros, desbloquejar i actualitzar 

les fórmules d’Override per a que tinguin efecte sobre el formulari. Aquest 

formulari ha d’actualitzar, unes quantes fórmules més que l’anterior 

formulari per tant el procés és una mica més llarg. 

4. L’últim pas abans de refrescar es comprovar que la selecció feta dels valors 

és una selecció factible financerament parlant. Aquest procés es coneix 

com la consulta de les matrius, essent aquesta matriu el nom que és dóna 

al lloc que ocupen dins del software el conjunt de dimensió amb les seves 

relacions possibles. I és aquesta matriu la que és consulta en tots els 

casos, en cas de no ser possible la selecció que ha fet l’usuari i s’informa 

amb un missatge a l’usuari i s’atura el programa. 

5. En el cas de que efectivament la combinació sigui possible, en el programa 

s’executa el refresc a través d’una fórmula EPM i s’obtenen les dades del 

cub per a la selecció. Ja sabem que en el refresc intervenen les fulles 

d’EPMFormatingSheet que permeten seleccionar la visualització, en el cas 

del formulari d’Operacions Intragrup i el de Terceros tenen el mateixa 

visualització i usen la mateixa pàgina de referència per a refrescar-se. 



Implementació d’un sistema pressupostari financer basat en el SAPBPC          
Xavier Remacha Sardà  Pàgina 79 de 108 
 
 

 

 

Figura 33: Captura de pantalla del formulari de Operaciones Intragrupo amb dades refrescades 

Comentem els tres punts que hem marcat. 

1. Per una banda el primer punt són els components locals. La 

visualització dels components locals és la mateixa que en el cas de 

Terceros, si que es cert que en la part no visible del formulari els 

components locals no són exactament els mateixos, tot i que molts 

es repeteixen. Comentem per exemple els components locals 

primers on es conté el nom del Concepte seleccionat i el següent 

que conté la Medida, aquests components locals estan posats 

d’aquesta manera per a mostrar a l’usuari la informació que ha 

seleccionat de forma clara i concisa, ja que la que mostra per 

defecte l’EPM és poc intuïtiva. 

2. El segon punt és l’informe pròpiament dit, cada un dels mesos del 

2015, que és el període actiu actual. 

 

3. El tercer punt és una petita part de la informació que mostra 

pròpiament l’EPM es veu com a la banda de l’esquella està la 

Societat Facturadora i el Projecte Facturador que l’usuari ha 

seleccionat i a la part de la dreta la Societat Facturada i el Projecte 

Facturat que conformen la contrapart. 

 

1 2 

3 
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6. Abans de mostrar les dades del cub, es fa la graduació inversa de les 

dades, que ja hem comentat en l’apartat 0, com sabem les dades que es 

mostren en la parrilla estan dividides entre 1000 per tant abans de finalitzar 

el programa de refresc, s’han de dividir les dades que s’obtenen del cub, 

per fer-ho s’utilitzen components locals ocults a la parrilla. 

7. L’últim pas, es guarden les dimensions que s’han refrescat en la part oculta 

del formulari i es bloqueja pugui la fulla de forma que l’usuari només pugui 

introduir dades. 

Introducció de les dades a imputar 

La introducció de les dades es fa de la mateixa forma que en el cas de terceros, hi ha 

dues formes de introduir els valors, introduint mes a mes els valors, o bé posar la xifra 

a introduir en la columna “Valor” i després usar tant les funcions de repartir Copiar o 

lineal 12 per anar distribuint les dades a cada mes.  

En el primer cas, l’usuari va a la cel·la que ha d’introduir la dada i li col·loca el valor 

que li correspon. 

L’altre forma, que és la que els usuaris habitualment utilitzen, permet repartir les 

dades. Com ja sabem s’introdueixen les dades en la columna “Valor” pel concepte que 

es vol i seguidament es reparteixen les dades amb un dels dos botons, bé copiar o bé 

lineal12. Les dades introduïdes a la columna valor es distribueixen pels dotze mesos i 

un cop s’ha repartit es netegen les dades de la columna Valor. Si s’utilitza la funció 

copiar, la dada es reparteix íntegrament a cada mes, per contra si s’utilitza la funció 

Lineal12 aquesta dada es reparteix a cada mes dividida entre 12. Exemple, si un 

usuari a la columna valor introdueix el valor 12, si usa la funció Copiar cada mes 

s’imputarà el valor 12, per contra si s’utilitza la funció Lineal12 cada mes s’imputarà el 

valor 1. 

Guardat 

Un cop l’usuari ha introduït les dades, per guardar-les ha de clicar al botó de guardat, 

perquè aquestes traspassin al cub. El programa que s’executa fa els passos següents: 

1. En primer lloc es comprovarà que els camps de selecció i les cel·les on s’ha 

guardat els components de dimensió al final del programa de refresc 

coincideixen, així es comprova que l’usuari no hagi modificat les seves 

seleccions i estigui intentant guardar uns valors que no són. Naturalment en 
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el cas que no coincideixin els camps s’informa a través d’un missatge a 

l’usuari, i s’atura el programa. 

2. Segon, es comprova a la pestanya de GUARDAR_VAL que el camps 

estiguin correctes. Aquesta fulla únicament serveix per tornar a comprovar 

que el calendari està obert per a la selecció actual, (Societat, Origen, 

temps) i que l’usuari efectivament ha accedit al formulari correctament. El 

funcionament de la pestanya s’explicarà més endavant. 

3. En tercer lloc es comprova al cub que les dades que es volen guardar són 

diferents a les que ja hi ha guardades al cub. D’aquesta forma l’únic que es 

pretén és comprovar que la dada que es vol guardar l’acabi d’introduir 

l’usuari, si no és així s’informa a l’usuari s’atura el procés de guardat, ja que 

si es procés de guardat hi hauria possibilitats de que hi hagués algun 

problema amb el programa i dades correctes s’eliminessin del cub. 

4. En quart lloc, amb l’ajuda de components locals ocults, es fa la Graduació,  

ja n’hem parlat a l’apartat 0, és a dir, com en general els valors són 

números grans, els usuaris introdueixen les dades dividides per mil, però a 

l’hora de guardar-les aquestes s’han de multiplicar per que es guardin 

correctament al cub. 

5.  Un cop les dades són correctes, es guarden. Per fer-ho s’utilitza una 

fórmula EPM que permet passar les dades de la parrilla al cub. En el procés 

de guardat, automàticament demana confirmació de guardat de dades. 

6. El següent pas lògic és fer la graduació inversa de les dades, per tornar-les 

a deixar com l’usuari les ha introduït. Es tornen a utilitzar els mateixos 

components locals que en el pas 3. 

7. Per últim guardar en un booleà que s’han guardat una sèrie de dades per a 

una selecció en particular. 

Tancament del formulari 

L’últim punt és permetre a l’usuari un programa que permeti tancar el formulari un cop 

finalitzat la imputació de les dades. El programa simplement tanca la fulla d’Excel i 

torna al formulari d’Accés per si l’usuari vol imputar dades en un altre formulari. 

8.4 Informe de Versión Simplificada 

L’informe de Versión Simplificada és la tercera i última parrilla on es poden imputar 

valors. En aquesta parrilla es va crear per petició expressa del client, i té la mateixa 

utilitat que la de Terceros, és a dir, serveix per imputar l’EBITDA d’operacions per a 
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empreses terceres, i no serveix per a reflectir les operacions intragrup. La única 

diferència amb la parrilla de Terceros és la dimensió Concepte, ja que en el la versió 

simplificada no es pot filtrar per Concepte a diferència del que succeeix amb l’altre 

formulari. Així doncs, les funcionalitats que té el formulari de Versión Simplificada són 

les mateixes que el formulari de Terceros.  

A continuació, usant una imatge de l’informe de Versión Simplificada s’explicarà la part 

que els usuaris visualitzen del formulari. En el cas d’aquest formulari no l’explicarem a 

detall ja que és el funcionament és exactament el mateix que el de Terceros. Si que 

s’explicarà la visualització i també com es veuen les dades. 

 

Figura 34: Captura de pantalla del formulari Versión Simplificada 

A continuació s’expliquen els diferents punts del formulari: 

1. Com en els altres formularis, es mostren les 4 pestanyes de l’informe 

EBITDA senyalant la pestanya en la que estem ara i donant l’opció de usant 

qualsevol dels botons accedir a les altres pestanyes. 

2. Tots els botons de selecció que hi ha en aquesta pestanya. En el cas del 

formulari de Versión Simplificada tenim els botons de guardar, refrescar 

tancar, lineal12 i copiar. 

3. La selecció de la dimensió Ambito_Soc, és a dir, el Ceco/Pep, naturalment 

aquesta cel·la té les mateixes propietats que les seves germanes en les 

altres dues parrilles. 

4. És la selecció de l’any de referència a utilitzar en els components locals 
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5. Components locals visibles, en aquest cas són els mateixos que les dues 

altres parrilles que ja hem vist.. 

6. Els mesos de l’any, seran les cel·les on es mostraran els valors refrescats i 

on s’imputaran aquests. 

Per últim mostrarem com es visualitza el formulari un cop refrescat, i com l’usuari 

imputa les dades en aquesta pestanya. 

 

Figura 35: Captura de pantalla del formulari de Versión Simplificada amb dades refrescades 

A continuació detallarem els diferents punts que estan senyalats: 

1. Es mostra la Dimensió Societat a la que pertany la selecció de Pep/Ceco 

feta i la mateixa selecció, en tots dos casos amb la descripció no només 

amb el nom tècnic. 

2. Es mostra l’Ambito_Soc sobre el que es mostraran els valors i es farà la 

imputació, en el cas de que es seleccioni un Ambito_Soc, directament 

aquest és el que es mostra, en el cas de que sigui un CECO amb més d’un 

Pep, es mostraran tots. 

3. En el punt 3 es mostren els diferents Conceptes, per als quals s’imputaran 

els valors del Ambito_Soc. 

4. El punt quatre representa la dimensió Medida sobre la qual s’imputaran els 

valors, en el cas de la imatge les 5 medides són I (Importe). 
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5. Es mostra un atribut de la Societat que és la moneda en el que cal imputar 

els valors per aquesta Societat en particular. D’aquesta forma es dóna a 

l’usuari la informació. 

6. Es mostra un atribut de la Societat que és el factor de graduació, de forma 

que l’usuari sàpiga amb quin factor de graduació ha d’imputar cada un dels 

Peps. 

7. En el setè punt, igual que en les altres pestanyes tenim els components 

locals visibles, que serveixen d’ajuda a l’usuari.  

8. En el vuitè punt tenim els diferents mesos de l’any sobre els que l’usuari 

imputarà els valors.   

8.5 Informe Resumen 

La última pestanya visible per a l’usuari és l’Informe Resumen. Aquesta pestanya té un 

objectiu diferent a la resta de parrilles, si bé l’objectiu de la resta de pestanyes és que 

l’usuari pugui imputar valors, l’objectiu de la parrilla informe resumen és que l’usuari 

pugui comprovar de forma ràpida els valors que acaba d’imputar.  

La funcionalitat d’aquest formulari és molt senzilla i fàcil d’entendre, mostrarem els 

diferents passos que segueix el formulari. 

1. El primer pas quan s’activa el botó de l’informe resumen és busca en els 

altres tres informes i quan detecta un Ceco/Pep refrescat en alguns dels 

informes refresca aquells valors en els mesos que correspongui i segons si 

es intragrup o tercers els distribueix com pertoca. 

2. L’informe també permet refrescar un determinat Ceco/Pep de la mateixa 

forma que es refresca en els altres formularis. L’usuari selecciona el 

component de dimensió desitjat i el tipus de concepte, després activa el 

botó de refrescar. Un cop s’ha obtingut tots els valors del cub aquests van 

apareixent segons siguin de tercers o d’intragrup. 

A continuació mostrarem l’informe i comentarem les parts més destacades d’aquest. 
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Figura 36: Captura de pantalla del formulari de Informe Resumen 

1. Igual que en el resta de formularis els diferents botons de selecció dels 

formularis. 

2. Els botons d’acció d’aquest formulari. Únicament hi ha el botó de refresc i el 

botó de tancament. 

3. Les cel·les de selecció, tant del Ceco/Pep com del tipus de concepte a 

seleccionar per l’usuari. 

4. S’informa sobre quins components de dimensió es mostren els valors, i 

igual que a la resta de pestanyes s’expressa informació sobre la selecció 

mitjançant components locals.  

5. Els components locals que serveixen de d’ajuda a l’usuari. Varien una mica 

respecte als components locals dels altres formularis, tenim tres 

components locals.  

 Total Any la suma dels valors tant de tercers com de intragrup per als 

diferents mesos de l’any. 

 Total tercers: la suma de tots els mesos de l’any de les operacions amb 

empreses de fora del grup. 

 Total intragrup: la suma de tots els mesos de l’any de les operacions 

amb empreses de dintre del grup. 

6. Els mesos de l’any amb els possibles valors per a l’intragrup i per a les 

operacions amb tercers. 
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9 Descripció  de la part oculta i de les pestanyes ocultes 

del formulari EBITDA  

A continuació s’explicaran la resta de pestanyes que actuen en el formulari de 

EBITDA. De la mateixa forma que s’ha procedit amb l’explicació tècnica i funcional 

dels informes i de com s’imputen els valors, s’explicarà aquestes pestanyes ocultes, 

situant-les en el funcionalment i detallant-les. 

9.1 Pestanya GUARDAR_VAL 

Aquesta pestanya, com ja s’ha comentat en l’explicació de la funcionalitat de guardar,, 

serveix per a tornar a comprovar que efectivament les dimensions Societat i Origen  

que s’estan intentant guardar tenen el calendari obert i per tant és correcte que l’usuari 

pugui guardar dades per aquella selecció. A continuació detallarem els passos que 

segueix aquesta pestanya: 

1. La pestanya funciona de forma molt senzilla totes les dimensions s’apunten 

al calendari i a més a més s’obté per a la dimensió Origen i la dimensió 

Societat aquells components que s’han seleccionat en els respectius 

formularis. També s’obté la Medida, és a dir, l’usuari amb que s’està 

imputant els valors ( perquè com ja sabem el calendari es pot obrir per un 

usuari determinat o pel conjunt de usuari Medida: Dummy).  

2. Un cop tenim tots els components de dimensió situats en el formulari, es 

refresquen els valors, és a dir, es va al cub on està guardat el calendari i es 

mira si per aquella combinació de valors el calendari està obert o tancat. Es 

refresquen tots dos valors el Medida: Dummy i el de Medida: l’usuari en 

qüestió. 

3. En el cas de que un d’aquest dos valors sigui diferent de 0, el que significa 

que si que té el calendari obert per aquella selecció; la fórmula pren el valor 

“OK”, en cas contrari pren el valor “CALENDARIO”. 

4. Per últim quan s’acaba tot el procés de refrescat de la pàgina, si el valor és 

OK es permet que el formulari continuï amb el procés de guardat, en cas 

contrari el formulari no permetrà el guardat ja que l’usuari en qüestió no té 

el calendari obert.  
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Figura 37: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de GUARDAR_VAL 

A continuació comentem els punts destacats en la Figura 37: 

1. El primer punt són els diferents components de dimensió per a la Medida: 

Dummy. 

2. El segon punt són els diferents components de dimensió però per a la 

Medida: l’usuari determinat. 

3. Són les dues cel·les on es refresquen els valors. Observem que en el cas 

de la imatge tenim per a la part de refresc de l’usuari un 2, això vol dir que 

ha trobat coincidències i que el calendari per a l’usuari està obert. 

4. El punt 4 són un simple sumatori de les cel·les de refresc. 

5. El punt 5 és la fórmula ja comentada que obté un OK o un CALENDARIO 

segons si ha trobat o no el calendari obert. És aquesta la cel·la que s’utilitza 

per permetre o no permetre el guardat de valors. 

9.2 Pestanya EPMFormatingSheet 

Aquesta pestanya, s’ha comentat també en la part on s’ha explicat la funcionalitat de 

refresc. Aquesta pestanya en concret dóna format als formularis de Terceros, 

Intragrupo i Versión Simplificada. 

Automàticament sempre que es refresca el formulari, ja sigui per ús de la funció de 

refresc o per funcionalitat del formulari, els valors i els títols, sortiran amb el format que 

indiqui aquesta pestanya. Observem en la pestanya que s’han de definir el format de 
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tots els tipus possibles de selecció. Veiem també que és pot arribar a fer una selecció 

força precisa i individual del format, arribant a definir si fos necessari el component de 

dimensió al qual es vol aplicar.  

Per últim destaca que des d’aquesta pestanya es pot bloquejar la introducció de valors 

per a determinats components. 

 

Figura 38: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de EPMFormatingSheet 

9.3 Pestanya EPMFormatingSheet v5 

Aquesta pestanya compleix la mateixa funcionalitat que la pestanya de format anterior, 

amb la diferència que aquesta pestanya només aplica al informe Resumen ja que com 

hem vist aquesta pestanya té un format diferent al dels altres tres informes.  
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Figura 39: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de EPMFormatingSheet v5 

9.4 Parameter_Sheet 

La fulla de Parameter_Sheet s’utilitza com a comprovador de les dimensions. En 

aquesta fulla estan escrites tots els components de dimensió possibles per a un 

conjunt de dimensions determinades i també atributs de les dimensions, de tal forma 

dintre d’aquest informe no es podran col·locar components de dimensió o atributs 

d’aquestes diferents als que apareixen en la fulla Parameter_Sheet. 

Paral·lela a aquesta funcionalitat, la pestanya també serveix per a comprovar els 

valors que contenen els valors dels desplegables. 
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Figura 40: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de Parameter_Sheet 

En la Figura 40 es pot observar els possibles les següents dimensions i atributs que es 

validen: Origen, Tiempo, Tipo_Dato, Factors de Graduació, Anys de la Referència, 

Tipo_Concepto.     

La fulla Parameter_Sheet és una de les fulles importants ja que permet que cada 

formulari s’imputin els valors que corresponen, de no ser així es podrien produir 

problemes greus en el sistema financer. 

9.5 Pestanya HojaMatriz 

La pestanya HojaMatriz s’utilitza només en el cas de l’informe de Intragrup. La 

pestanya HojaMatriz conté un informe en el que es refresquen els conceptes possibles 

segons el Projecte que ha seleccionat l’usuari. 

Durant el procés de selecció dels diferents components de dimensió en l’informe 

intragrup, es selecciona el Concepte i el Concepte_IC, com ja s’ha explicat les dues 

dimensions queden supeditades a la selecció de l’Ambito_Soc i l’Ambito_Soc_IC. Un 

cop es seleccionen els Projectes i s’usa el botó “Cargar” s’activa aquesta pestanya, 

seguidament s’obté la selecció de l’Ambito_Soc o Ambito_Soc_IC que ha fet l’usuari i 

s’incorpora a les dimensions de l’informe de la HojaMatriz mitjançant la fórmula de 

EPMDimensionOverride. Acte seguit es refresquen els conceptes, i s’obtenen tots els 

conceptes vàlids per a la selecció del projecte feta en la fulla intragrup. L’últim pas és 

filtrar la llista i afegir-la al selector de Concepte o Concepte_IC de l’informe intragrup. 
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També s’aprofita el formulari per a obtenir propietats del conceptes refrescats i 

aquestes s’utilitzen per poder realitzar els filtres després. 

 

Figura 41: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de HojaMatriz 

A continuació detallem els quatre punts que hem destacat en la Figura 41 de la 

pestanya HojaMatriz: 

1. La selecció de les dimensions de l’eix de pàgina.  

2. Els Conceptes que s’han refrescat per a la selecció realitzada.  

3. La definició de l’eix de columna per a aquest informe. En aquest cas una de les 

dimensions és el Ambito_Soc o el Ambito_Soc_IC que s’obté de l’informe 

Intragrup. 

4. Les propietats que refresca l’informe HojaMatriz i que serveixen per a poder fer 

el filtre del selector.  

9.6 Pestanya de zParamAmbito 

La pestanya zParamAmbito és la pestanya que fa funcionar els selectors, i com a tal la 

pestanya està a tots els formularis. 

La pestanya funciona de la següent manera: els selectors funcionen a través d’un 

programa (ja s’ha dit a l’abast que aquest programa no va ser desenvolupat per l’equip 

de Deloitte), aquest programa obre una nova finestra i en ella carrega els components 

de dimensió, com que en cada informe e inclòs dintre del mateix formulari té un 
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selector que ha de carregar diferents dimensions amb diferents filtres d’atributs, la 

solució va ser que cada selector tingués una taula des de la qual cada un tragués la 

informació. De manera que s’ha definit una taula per a cada selector que té l’informe. 

En aquestes taules serveixen per definir el selector, en ella està expressat en cel·les 

definides d’on s’han d’obtenir els valors a carregar i quins atributs ha de filtrar.   

 

Figura 42: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de zParamAmbito 

Per exemple en la taula de la Figura 42 es pot observar que és la taula del selector de 

Ceco/Pep. També es pot observar que obté els valors de la fulla d’Excel que es diu 

Acceso_Formulario i dintre d’aquesta fulla la pestanya zAmbitoSOC, que ja hem 

explicat en el seu moment el seu funcionament. A part del lloc d’on ha d’extreure les 

dades també estan especificats els atributs que ha de filtrar, s’observen alguns 

números, són les columnes que s’utilitzen per a filtrar. 

9.7 Pestanya Carga_SociedadIC   

Aquesta pestanya és un informe que es refresca automàticament en la obertura del 

formulari, aquest informe el que fa es refrescar un informe que el seu objectiu és 

obtenir les societats. D’aquesta forma s’obtenen en la apertura del informe totes les 

societats vigents que hi ha. Aquest informe és el mateix que es Descripcion_SOC del 

formulari de Acceso_Formulario. 
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L’ús que es fa d’aquest informe és bàsicament per a la emplenar el selector de 

Societat_IC del formulari d’Intragrup. 

 

Figura 43: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de Carga_Sociedad_IC 

9.8 Pestanya Carga_Selector 

La pestanya Carga_Selector, és una pestanya que té una funcionalitat semblant a 

pestanya Hoja_Matriz. Aquesta pestanya conté un informe, l’objectiu del qual és 

obtenir els Ambito_Soc_IC possibles segons les seleccions de components de 

dimensió anteriors. Aquest formulari serveix únicament per al formulari d’Operacions 

Intragrup 

Com ja s’ha explicat, un cop s’ha seleccionat la dimensió Societat_IC en la pestanya 

d’Intragrup, següent pas per l’usuari és polsar el botó de carregar. Quan s’activa 

aquesta funcionalitat, la pestanya de Carga_Selector agafa els components de 

dimensió seleccionat a la pestanya intragrup i els inclou en la selecció dels 

components de l’informe de la pestanya Carga_Selector. A continuació l’informe es 

refresca i s’obtenen tots els Ambito_Soc_IC vàlids per a la selecció escollida per 

l’usuari.  

En aquest informe com es veu a la imatge també s’inclouen el refresc d’alguns atributs 

de la dimensió per a poder després realitzar el filtre del selector. 
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Figura 44: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de Carga_Selector 

9.9 Pestanya Parametrización_SOC_TI_CCAA 

La pestanya Parametrización_SOC_TI_CCAA és una molt important que treballa 

conjuntament amb la pestanya de Tabla_TI i la pestanya Tabla_CCAA en diferents 

formularis. La seva utilitat és la proporcionar i treure les relacions entre les dimensions 

Societat, Tipologia d’Inversió i Comunitat Autònoma per al formulari determinat que ho 

precisi. 

Per a aquells formularis que hi hagi la possibilitat de seleccionar Conceptes amb 

atribut tipus de Concepte d’inversions, serà necessari que l’usuari també informi la 

Tipologia d’Inversió i la Comunitat Autònoma. Aquestes dues dimensions es relacionen 

amb la dimensió Societat. En el cas del formulari del EBITDA només en el cas de la 

pestanya de Intragrup existeix la possibilitat de imputar dades per a conceptes 

d’inversió i com a tal aquests conceptes necessiten que se’ls indiqui la Tipologia 

d’Inversió i la Comunitat Autònoma. La fulla Parametrización_SOC_TI_CCAA serveix 

per a obtenir les relacions d’aquest Concepte. 

La pestanya Parametrización_SOC_TI_CCAA, té com a objectiu obtenir totes les 

relacions vigents possibles que existeixen en la matriu de Societat –Tipologia 

d’Inversió – Comunitat Autònoma. A partir d’aquestes relacions les altres dues 

pestanyes obtindran els valors possibles que els usuaris podran seleccionar usant els 

filtres i les seleccions dels usuaris. 
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El funcionament de la Parametrización_SOC_TI_CCAA és el següent:  

1. Quan l’usuari activa el botó del formulari de Intragrup, automàticament el primer 

pas és activar aquesta pestanya. 

2. En aquesta hi ha un informe que apunta les seves dimensions a la matriu del 

cub DM_PPTO_DET_EBIT que conté les relacions de Societat –Tipologia 

d’Inversió – Comunitat Autònoma. En aquesta matriu hi ha guardades totes les 

combinacions vigents i vàlides. 

3. Es refresca l’informe, de forma que apareixen totes les relacions vigents. Es un 

informe bastant llarg ja que es refresquen una gran quantitat de valors. 

 

Figura 45: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de 
Parametrización_SOC_TI_CCAA 

9.10 Pestanya Tabla_TI 

La pestanya Tabla_TI és una pestanya força important que està repetida en d’altres 

formularis, la seva utilitat és la de proporcionar la tipologia d’Inversió per al formulari 

determinat. 

La tipologia d’Inversió, com el seu nom indica només s’utilitza per a les inversions, i 

està relacionada amb l’atribut tipus de concepte de la dimensió Concepte. Només 

aquells formularis que acceptin tipus de conceptes de Inversió necessitaran que se’ls 

informi també la tipologia d’Inversió. En el cas del formulari del EBITDA només en el 

cas de la pestanya de Intragrup existeix la possibilitat de imputar dades per a 
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conceptes d’inversió i com a tal aquests conceptes necessiten que se’ls indiqui la 

tipologia d’inversió. 

El funcionament de la pestanya Tabla_TI, és un xic més complicat que les altres 

pestanyes d’obtenció de components de dimensió. Ja que no és pot aplicar el mateix 

procediment per emplenar els selectors amb els components de dimensió possibles. El 

procediment no es pot aplicar perquè tenim tres dimensions que tenen dependència 

l’una de l’altre. Aquestes dimensions són la Tipologia d’Inversió, la Societat i la 

Comunitat Autònoma. 

El funcionament de la Tabla_TI és el següent:  

1. Quan l’usuari activa el botó del formulari de Intragrup, automàticament el primer 

pas després d’activar la pestanya Parametrización_SOC_TI_CCAA és activar 

aquesta pestanya. 

2. En aquesta hi ha un informe que apunta les seves dimensions a una de les 

matrius del cub DM_PPTO_DET_EBIT. En aquesta matriu hi ha guardades 

totes les tipologies d’inversió vigents. 

3. Es refresca l’informe, de forma que apareixen totes les tipologies d’inversió 

vigents que existeixen.  

4. Un cop l’usuari ha seleccionat en l’informe Operaciones Intragrupo la Societat 

automàticament, el programa el que fa és anar a la pestanya de 

Parametrizació_SOC_TI_CCAA i busca la Societat que l’usuari ha informat. 

5. Un cop ja s’ha identificat totes les Tipologies d’Inversió que tenen combinació 

per a la Societat seleccionada, es refresca un Component local de l’informe 

Tabla_TI que obté totes les combinacions SOCIETAT - TIP_INVERSIO 

possibles i les deixa marcades. De forma que quan l’usuari seleccioni el 

concepte, després pugui directament escollir tipologia d’inversió. 

6. Al carregar el selector busca en aquest component local les Tipologies 

d’Inversió que ha d’incloure. Naturalment si l’usuari opta per fer una introducció 

manual, automàticament saltarà un programa per a validar que la tipologia 

escollida sigui possible i ho valida des d’aquest component local. 
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Figura 46: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de Tabla_TI 

En la Figura 46 es mostra la pestanya Tabla_TI, en aquesta es veuen els diferents 

components de la dimensió, la primera columna mostra les tipologies d’inversió i a 

continuació tota la resta de components locals que s’utilitzen per a realitzar el filtratge 

del selector. 

9.11 Pestanya Tabla_CCAA 

De la mateixa manera que la Tabla_TI, la pestanya Tabla_CCAA, és una pestanya 

força important que està repetida en d’altres formularis, bàsicament s’utilitza per 

proporcionar la Comunitat Autònoma per a un formulari determinat. 

La Comunitat Autònoma, és una dimensió que només s’utilitza per a les inversions i 

que com el seu nom indica serveix per indicar el lloc de destí d’aquestes. Només 

aquells formularis que acceptin tipus de conceptes d’Inversió necessitaran que se’ls 

informi també la tipologia d’Inversió i la Comunitat Autònoma. En el cas del formulari 

del EBITDA només en el cas de la pestanya de Intragrup existeix la possibilitat de 

imputar dades per a conceptes d’inversió i com a tal aquests conceptes necessiten 

que se’ls indiqui la Comunitat_Autònoma.  

Cal destacar que la dimensió Comunitat Autònoma ara no només inclou aquestes si no 

que inclou també països des del qual es fan inversions. El motiu és que abans de 
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l’expansió de l’empresa, aquesta només tenia línies de negoci a Espanya i per tant 

s’ha conservat el nom de la dimensió que tenia aleshores.  

El funcionament de la pestanya Tabla_CCAA, és molt similar al de la Tabla_TI i per 

tant una mica més complicat que les altres pestanyes d’obtenció de components de 

dimensió. Ja s’ha explicat que el procediment és diferent al procediment per emplenar 

els selectors amb els components de dimensió possibles. La Taula_CCAA depèn tant 

de la dimensió Societat com de la dimensió Tiopologia d’Inversió El procediment de la 

resta de selectors no es pot aplicar perquè tenim tres dimensions que tenen 

dependència l’una de l’altre. Aquestes dimensions són la Societat, la Tipologia 

d’Inversió i la Comunitat Autònoma. 

El funcionament de la Tabla_CCAA és el següent:  

1. Igual que en la Tabla_TI, quan l’usuari activa el botó del formulari de Intragrup, 

automàticament el primer pas després d’activar les altres dues pestanyes és 

activar aquesta pestanya. 

2. En aquesta hi ha un informe que apunta les seves dimensions a una de les 

matrius del cub DM_PPTO_DET_EBIT. En aquesta matriu es troben guardades 

totes les Comunitats Autònomes vigents. 

3. En tercer lloc es refresca l’informe, de forma que apareixen totes les 

Comunitats Autònomes i països vigents que existeixen i des dels quals es 

poden fer operacions.  

4. Un cop l’usuari ha seleccionat en l’informe Operaciones Intragrupo la Societat i 

la tipologia d’Inversió automàticament, el programa va a cercar a la pestanya 

de Parametrización_SOC_TI_CCAA  quines Comunitats Autònomes són 

vàlides per a les seleccions fetes per l’usuari. 

5. Automàticament un cop el programa ha detectat quines Comunitats Autònomes 

són vàlides el que fa és refrescar un Component local de l’informe que obté 

totes les combinacions SOCIETAT - TIP_INVERSIO  - 

COMUNITAT_AUTÒNOMA possibles i les deixa marcades. De forma que quan 

l’usuari seleccioni el Concepte i la Tipologia d’Inversió, després pugui 

directament escollir Comunitat Autònoma. 

6. Al carregar el selector busca en aquest component local les Comunitats 

Autònomes que ha d’incloure. Naturalment si l’usuari opta per fer una 

introducció manual del component de dimensió, automàticament saltarà un 
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programa per a validar que la Comunitat Autònoma sigui possible i ho valida 

des d’aquest component local. 

 

Figura 47: Captura de pantalla de la pestanya del informe EBITDA de Tabla_CCAA 

En la Figura 47 de la Tabla_CCAA es pot veure els diferents components de dimensió 

de la Comunitat Autònoma, veiem també alguns dels components locals. 

10 Ús per part dels usuaris  

Ja hem explicat com s’utilitza en particular el formulari de l’EBITDA, en aquest apartat 

es presten donar una visió una mica més general de l’ús que en fan els usuaris. Cal 

destacar dos tipus diferents d’usuaris, en primer lloc els usuaris locals, és a dir totes 

aquelles persones que cada una de les Societats del grup que tenen accés als 

informes i que realitzen la imputació de dades periòdicament, a continuació explicarem 

amb una mica més de detall com s’organitza. El segon tipus d’usuari és aquell que 

anomenem usuari administradors, per entendre’ns, són les persones que treballen en 

el departament de comptabilitat i finances del grup i que s’encarreguen amb l’ajuda de 

l’equip de Deloitte d’analitzar, d’avaluar, presentar els  números i encarregar-se de que 

el sistema funcioni correctament. 

Pel que fa als usuaris locals, generalment cada filial del grup té el seu propi equip de 

comptabilitat, aquestes persones s’encarreguen de la comptabilitat de la filial, i una de 

les seves feines és introduir els valors al sistema. Com ja s’ha explicat, hi ha molts 
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formularis amb moltes utilitats diferents, inclòs s’ha comentat que hi ha els processos 

de Realitat i els processos de Pressupost, per tant per poder gestionar tot aquest 

volum de dades, es reparteix la introducció de dades.  

Pel que fa al Pressupost, generalment es deixen uns dos mesos per a que els usuaris 

imputin tot el pressupost per a l’any que ve. Se sol obrir es primers dies de setembre i 

es tanca cap a finals d’octubre. Un cop totes les dades estan imputades, cap allà el 

novembre, els usuaris administradors comencen a introduir els ajustos a les dades 

imputades pels usuaris locals. 

Pel que fa a la Realitat és produeix un procediment similar però la imputació és 

mensual. Els formularis i les societats de realitat es van obrint periòdicament. La última 

setmana del mes i la primera setmana del següent es fa la imputació dels valors de 

realitat. Hi ha moltes Societats que tenen un o dos dies per reportar els seus valors 

així s’esglaona la imputació. Ja que de fer-ho totes conjuntament es col·lapsaria el 

sistema. Un cop passada la setmana d’imputació els usuaris administradors ja poden 

començar a introduir els ajustos si es que són necessaris. 

El camí per imputar les dades ja s’ha explicat, i tots els usuaris tant si són 

administradors com locals segueixen el mateix: 

1. Mitjançant el complement EPM i el programa Microsoft Excel connectar-se a un 

del cubs de dades. 

2. Un cop connectat, obrir el formulari d’accés que pertoqui al formulari que volem 

accedir. 

3. Des del formulari d’accés obrir el formulari que vulguem imputar dades. 

4. Seguir el procediment d’imputació de dades: introducció de les dades, refresc, 

guardat. 

5. Per últim els usuaris locals informen als administradors que ja han acabat la 

imputació de dades. 

10.1 Posada en productiu de l’aplicació.  

La posada en productiu d’un formulari requereix una sèrie de passos, i en cada pas, 

l’aprovació per part de l’empresa. Aquest procés s’anomena evolutiu. 

A continuació es descriuen els passos que segueix tot el procés: 
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1. L’empresa sol·licita realitzar una creació, modificació, millora, canvi o evolució 

d’un formulari. El tràmit es realitza mitjançant un document que s’anomena E-

100, on s’especifica amb claredat que es vol crear o modificar, que s’espera 

aconseguir, quines millores s’esperen obtenir. Aquest document es enviat a 

l’equip de Deloitte per estudiar-ne la viabilitat i l’afectació que tindria fer la 

modificació, i a més a més fer un estudi complert del procés de construcció i 

manteniment que es generarà. 

2. Un cop l’empresa ha realitzat el document E-100, i s’ha analitzat i arribat a un 

acord amb l’equip de Deloitte per tirar endavant l’evolutiu, arriba el moment de 

realitzar el DF (Disseny Funcional). El DF és la part més important de tot el 

procés, ja que és en aquest document on es descriu tot allò que involucri la 

creació o modificació plantejada. En un DF es detallen el cost en hores de cada 

una de les parts, es detallen tots els processos i afectacions (tan en el mateix 

formulari, com d’altres formularis que es puguin veure afectats, Formularis 

d’Accés, i el flux en general), quins passos es seguiran per a la construcció i 

finalment imatges del formulari acabat per veure on acaba. 

3. El procés del DF sol ser llarg ja que és crucial pel resultat final, és com el plànol 

que es segueix en la construcció, així que les dues parts han d’estar al 100% 

d’acord.   

4. El tercer pas és el procés constructiu. Aquest s’ha de fer seguint fidelment el 

DF, que és el que s’ha acordat amb el client. És possible, tot i que poc 

recomanable, que en aquesta part del procés es trobin noves afectacions que 

no s’hagin vist durant el procés de DF. Aquestes sempre han de ser 

comentades i acordades amb el client i incloses en el DF. La construcció s’ha 

de fer sempre en un entorn de proves, mai a productiu ja que algun usuari o 

algun error en el formulari, podria produir que es gravessin dades en el cub.  

5. Un cop s’ha construït, el client ha de realitzar les proves i veure que tot 

funciona tal i com s’ha especificat en el DF. Per a la realització de les proves, 

l’equip de Deloitte consensua un banc de proves, es prepara un document on 

s’especifiquen cada una de les proves que s’han de fer amb els components de 

les dimensions que s’han de utilitzar per cada prova i el resultat que s’ha de 

produir. El motiu pel qual es fa un banc de proves es justament per agafar una 

varietat de components de dimensió que siguin els que més posin a prova el 

formulari. 
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6. Un cop el client confirma que totes les proves han estat satisfactòries, es dóna 

l’ordre de passar a productiu el nou formulari, i confirmar als usuaris la posada 

en funcionament del nou formulari, es dóna per acabat l’evolutiu.  

7. A partir d’aquest moment ja estarà habilitat i en ple funcionament per a que els 

usuaris utilitzin el nou formulari.  

10.2  Incidències i errors en el funcionament del sistema 

Força sovint els usuaris detecten errors en el funcionament d’algun dels formularis. Hi 

ha molts motius que poden dur a un usuari a obrir una incidència, com poden ser el 

desconeixement operatiu per part de l’usuari, errors en altres funcionalitats que afecten 

al funcionament del formulari, errors en el propi formulari degudes a l’ús de dades amb 

característiques especials, casuístiques no detectades en el moment de la construcció 

del formulari, etc. 

Totes aquestes incidències han de ésser resoltes per l’equip de Deloitte que és qui 

s’encarrega del manteniment dels formularis i del sistema pressupostari en general. 

Les incidències es coordinen a través d’un software que permet la interacció projecte-

client. 

Quan un usuari qualsevol detecta el que considera una error en un formulari, el que ha 

de fer és ràpidament obrir una incidència. Per fer-ho ha d’anar a aquest software, que 

no és més que un ‘interface’ entre el client i l’equip del projecte, en aquest es 

requereixen una sèrie d’especificacions i dades, tant generals de l’usuari com 

concretes i tècniques del formulari, l’ús i les dades que s’utilitzaven en el moment de 

l’error. Una vegada la incidència arriba a les mans de l’equip de Deloitte, es fa un 

anàlisis i es realitza una solució. En el cas de que la solució afecti la funcionalitat del 

formulari o bé alguna altra part del sistema es comunicarà al client i s’arribarà a una 

posició de consens entre ambdues parts, abans de realitzar cap acció.  

Si es dóna el cas de que l’usuari demanda un canvi de funcionalitat, serà el client qui 

estudiarà, amb l’ajuda tècnica de l’equip de Deloitte, per analitzar-ne la viabilitat i la 

millora funcional que suposaria l’acció proposada. En el cas de considerar-se 

tècnicament possible i funcionalment com una millora, el client tramita un evolutiu per 

tirar endavant el procés de millora del formulari.  
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11 Planificació i valoració econòmica. 

11.1 Valoració econòmica 
 

Per a la valoració econòmica del projecte tindrem en compte tant els materials usats 

com els recursos humans empleats. 

Materials: 

 Ordinador portàtil 

 Microsoft Office 

 Software de SAP amb el complement EPM 

 Impressora 

 Accessoris extres: ratolí, auriculars, bossa, telèfon.  

Per als materials comptabilitzarem el cost de les 12 setmanes tenint en compte que 

amortitzarem els materials en el període d’un any. 

Recursos humans: 

Com a recursos humans s’hi requereix un enginyer superior treballant com a Consultor 

sènior en una jornada laboral de 43 hores setmanals durant 12 setmanes, que fan un 

total de 516 hores. El cost per hora de l’enginyer treballant com a consultor sènior es 

valora en aquest projecte a 60€/hora. També es en el projecte s’han rebut dietes a 

valor de 10€/dia en concepte de transport i alimentació. 

Sumatori dels costos mencionats: 
 

Recurs Cost €  Temps d’us 
(h) 

cost pel 
projecte €  

Ordinador Portàtil 500€ 516 116€ 

Microsoft Office 269€ 516 63€ 

Software SAP amb 
EPM 

Proporcionat pel client 516 - 

Impressora 80€ - 19€ 
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Accessoris Extres 100€ 516 23€ 

Enginyer industrial 30960€ 516 30960€ 

Dietes 600€ Diàries 600€ 

Total   31781€ 

Taula 2: Costos 
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11.2 Planificació 
 

A continuació es mostra la planificació 

que s’ha seguit per a la finalització del 

projecte. El temps establert és de 45 

dies laborables, 9 setmanes. En la 

programació s’han establert i pautat un 

seguit de dies de reunió i punts de 

control amb el client, tal i com es 

desenvolupa en qualsevol projecte de 

consultoria. 

Seguidament es mostra el diagrama de 

Gant: 
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12 Impacte mediambiental 

Com a cost ambiental, en aquest projecte imputarem tant les hores de consum elèctric 

produïts en primer lloc per la il·luminació i el funcionament dels aparells elèctrics, i en 

segon lloc el consum de paper degut a la impressió. 

Consum d’energia elèctrica: 

Aparell Potència (W) 
Temps 

(h) 
Consum total 

(Kwh) 

Ordinador 
portàtil 

60  516 30,96 

Bombeta de 
baix consum 11 

W 
11 516 10,32 

Impressora 150 1 0,15 

Total   36,78 

Taula 3: Consum d'energia 

Es negligirà el consum de la resta d’aparells (auriculars, ratolí...). Per calcular el volum 

de CO2 produït com a conseqüència del consum d’aquesta energia, s’usarà el valor 

proporcionat per la agencia del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya de 0,3 kg 

CO2 /KWh.  

Així el volum total és: 36,78 KWh * 0,3 kg CO2 /KWh = 11,04 Kg CO2. 

Consum de paper: 

Per a la fabricació de 2500 fulls DIN A4 de paper no reciclat, s’emeten 36 kg CO2 

segons la xarxa de residus de la Generalitat de Catalunya. Considerant que 

aproximadament per a la realització del treball s’han consumit 250 fulls les emissions 

produïdes per la impressió del treball són:  

250/2500*36 kg CO2 = 3,6 kg CO2. 

Emissions totals 

Per últim sumarem les els dos valors per obtenir el total de CO2 produïts. 

3,6 + 11,04 = 14,64 kg CO2. 
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13 Conclusions  

S’ha pogut crear satisfactòriament el sistema d’introducció de dades de l’EBITDA, que  

actualment ja porta aproximadament un any en productiu i funcionant correctament. La 

mateixa empresa contractant ha manifestat que, tant la creació com la implantació del 

software a estat un èxit.  

M’agradaria ressaltar en aquest apartat que un dels majors problemes, que es va tenir 

amb l’informe EBITDA, va esser el temps que trigaven els usuaris a introduir les 

dades. Això era degut a que els programes eren molt llargs i incorporaven moltes 

comprovacions per mantenir la seguretat de les dades que es gravaven en el cub. 

Aquest problema s’ha anat solucionant amb els informes posteriors que s’han anat 

creant. A mesura que s’han anat incorporant mesures de seguretat externes al 

software, s’ha pogut anat disminuint la seguretat dels informes. Els nous informes que 

s’estan creant avui en dia són molt més ràpids i els programes incorporen molt menys 

codi i molt més optimitzat. Un exemple de mesures de seguretat externes al software 

són:  

 La major experiència dels usuaris en l’ús del software disminueix el risc 

d’errors. 

 Creació de informes específicament per poder canviar dades errònies un cop 

són al cub. 

 L’ús de Controllers. Un Controller és una persona que ha de validar que les 

dades que ha posat un usuari són correctes. Normalment cada Controller té 

assignada una determinada zona o Societats, per exemple existeix un 

Controller que s’encarrega d’Amèrica del Nord, un que s’encarrega de 

Veneçuela, Colòmbia i Costa Rica etc. El Controller comprova que quadrin els 

números generals i si és així permet que les dades entrin al cub. 

L’empresa contractant va decidir allargar el contracte a Deloitte en vista dels èxits del 

primers sistemes de dades creats. Actualment Deloitte ha creat i manté tot el sistema 

pressupostari i financer de l’empresa. 

Per últim concloure que personalment he pogut aprendre molt d’aquest projecte i m’ha 

servit molt en quant experiència laboral. 
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