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RESUM 
 
Al llarg de les següents pàgines s’explica com posar en marxa una Infraestructura de Dades 
Espacials Local a partir de la iniciativa del Consorci AOC (Administració Oberta de 
Catalunya) i mitjançant el Centre de Suport IDEC, que és la plataforma que facilita la 
participació dels ens locals en la construcció de la Infraestructura de Dades Espacials de 
Catalunya (en endavant IDEC). 
 
El propòsit de la següent memòria és exposar amb tot tipus de detall com s’ha extret la 
informació necessària, com s’ha tractat i manipulat, perquè un municipi pugui desenvolupar la 
seva pròpia Infraestructura de Dades Espacials (en endavant IDE) i així participar en la 
construcció de la IDEC. 
 
S’explica com s’han utilitzat les eines que ofereix la Plataforma de Recursos i Geoinformació. 
A més a més, s’han utilitzat altres eines com el gvSIG, per tal de poder ampliar les opcions 
que permeten les eines de IDEC. També com s’han carregat aquestes dades i com s’han 
publicat. 
 
Per obtenir informació per poder exemplificar la construcció d’aquesta IDE, s’ha extret 
informació del mateix municipi, ja sigui del Planejament urbanístic o bé de informació que 
proporciona l’ajuntament, entitats locals, etc. A més a més, s’han creat les metadades 
corresponents a les dades geogràfiques per mitjà de MetaD, que ofereix IDEC per crear, editar 
i publicar les metadades que es necessiten. 
 
El resultat és un visor de mapes personalitzat on es poden veure les capes creades per 
l’administrador d’aquesta IDE i la informació que contenen aquestes dades geogràfiques. 
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GLOSSARI 
 
AOC – Administració Oberta de Catalunya. 
BTT – Bicicleta Tot Terreny. 
CAD – Computer-aided Design, Disseny assistit per ordinador. 
CORE – Model de metadades. 
CSG – Consejo Superior Geográfico. 
DBF – Arxiu que forma un Shapefile. Emmagatzema la informació del atributs. 
DGC – Dirección General del Catastro. 
DMAH – Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
DWG – Format d’Autocad per arxius de dibuix computaritzat. 
DXF – Drawing Exchange Format. 
EPSG – European Petroleum Survey Group. 
FTP – File Transfer Protocol, Protocol de transferència de fitxers. 
GDB – Garmin Data Base. 
GML – Geography Markup Language, per al modelatge, transport i emmagatzematge de      
informació geogràfica. 
GPS – Global Positioning System. Sistema de Posicionament Global. 
GPX – Format d’intercanvi GPS. 
GR – Gran recorregut, Sender. 
gvSIG – Programa informàtic per al tractament de informació geogràfica. 
ICC – Institut Cartogràfic de Catalunya. 
IDE – Infraestructura de Dades Espacials. 
IDEC – Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. 
IDEE – Infraestructura de Datos Espaciales de Espanya. 
INE – Institut d’Estadística d’Espanya. 
INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. 
ISO – International Organitzation for standardization,  Organització Internacional per a 
l’Estandardització. 
KML – Keyhole Markup Language, per representar dades geogràfiques en tres dimensions. 
MetaD – Programa d’edició i exportació de metadades seguint el Perfil IDEC. 
NEM – Núcleo Español de Metadatos. 
OGC – Open Geospatial Consortium. 
OSM – Open Street Map. 
POUM – Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal. 
PDF – Portable Document Format. 
PEIN – Pla d’Espais d’Interès Natural. 
SHP – Arxiu que forma un Shapefile. Format vectorial d’emmagatzement digital on es guarda 
la localització dels elements geogràfics i els atributs associats. 
SHX – Arxiu que forma un Shapefile. Emmagatzema l’índex d’entitats geomètriques. 
SIG – Sistemes d’Informació Geogràfica. 
SIGPAC – Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas. 
URL – Uniform Resource Locator, localitzador uniforme de recursos. 
UTM – Universal Tranversa Mercator. 
WMS – Web Map Service. 
ZIP – Format de compressió per arxius informàtics. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Cada vegada es troben més aplicacions per al intercanvi d’informació, i encara més en el 
camp de la informació geogràfica ja que és possible obtenir informació de moltes institucions, 
les quals ofereixen serveis que permeten visualitzar i descarregar la informació necessària per 
tal que l’usuari en pugui fer ús. 
 
En el camp de la informació geogràfica es pot trobar informació pel telèfon mòbil, a la xarxa, 
al cotxe, etc. i es per això que és tant important que aquesta informació sigui visible per a 
qualsevol usuari d’aquestes tecnologies. El poder saber on es troba un carrer en concret, un 
hospital, una estació de metro, de tren, entre molts d’altres exemples. 
 
El present projecte el que vol és donar a conèixer una d’aquestes aplicacions que permeten a 
un usuari (per exemple, un turista) trobar informació com l’esmentada que li permeti accedir 
als serveis disponibles a la zona on es troba o a la que vol desplaçar-se. 
 

1.1 PROBLEMÀTICA EXISTENT 
 
La majoria de la informació geogràfica que utilitza l’administració és susceptible de ser 
georreferenciada, mitjançant coordenades, topònims o una direcció postal. Aquesta 
informació té un grau de complexitat envers la informació merament textual, ja que ha de 
portar informació referent a la localització, a la geometria, etc. Per a la manipulació d’aquesta 
informació és necessari el programari SIG que permet la gestió i manipulació d’aquest tipus 
d’informació. Són les administracions municipals les que duen a terme la gestió immediata 
del territori, encara que tinguin administracions “superiors” que determinen les lleis, els 
ajuntaments són els més propers al ciutadà, i al territori en si. Cada dia hi ha més informació 
geogràfica i més possibilitats de tenir-la actualitzada. 
 
A partir d’aquí és on les Infraestructures de Dades Espacials1 inicien el seu camí per facilitar 
la informació que generen en gran part les administracions a l’usuari, que en farà un ús divers 
segons la necessitat de cadascun. I enfocant l’àmbit municipal les IDE locals, tal i com 
desenvolupa el següent projecte. 
 
Fins fa poc trobar dades publicades a la xarxa era complicat. Això va ser així fins que van 
aparèixer directives com la Infrastructure for Spatial Information in Europe2 que han 
promogut polítiques que recolzen la difusió i utilització de les dades d’una forma més àmplia, 
que evitin duplicacions en les dades i abaratir costos, entre d’altres aspectes. D’aquesta 
manera s’augmenta la disponibilitat de la informació i estimula se’n estimula l’ús. Només cal 
veure l’avanç que han tingut certes IDE en l’àmbit mundial i/o nacional, i ara cal que aquest 
avanç es desenvolupi en les IDE d’àmbit local. En aquest espai geogràfic és on es troba la 
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya3 Local que es troba dins el Centre de Suport 
IDEC de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Com tot, no és tant fàcil fer-ho i és per això que sorgeixen problemàtiques a l’hora de posar 
tota aquesta informació a l’abast de tothom, i s’ha de garantir la interoperabilitat de la 
informació entre la Comunitat Europea, tal i com esmenta INSPIRE. En els ens locals de 
Catalunya, es troba suport amb IDEC Local, que proporciona eines pel desenvolupament 
d’aquesta informació, seguint totes les normatives que marquen INSPIRE i les especificacions 
que implanta l’Open Geospatial Consortium4. 
 

1.2 OBJECTIUS 
 
L’objectiu principal del present projecte és explicar com posar en marxa un IDE Local. Que 
cal fer per adherir-se a IDEC Local mitjançant les aplicacions que ofereix la Plataforma de 
Recursos de IDEC que es posa a disposició del municipis. 
 
Adhesió a IDEC Local representa la possibilitat d’utilitzar unes eines geogràfiques basades en 
la interoperabilitat de les dades, les quals permeten visualitzar cartografia pròpia de l’ens local 
sobre capes d’informació d’altres institucions. 
 
Aquesta plataforma proporciona una sèrie d’aplicacions que poden utilitzar tots els municipis 
de Catalunya, i que permet que ells mateixos es creïn la seva pròpia IDE, amb els seus 
recursos. Un cop solucionada la problemàtica de trobar i poder fer un ús de la informació, el 
que cal és aprofitar aquestes dades per fer-ne ús, i si s’escau, crear informació referent al 
municipi en si per poder-la afegir a la gran quantitat de informació que hi ha a la xarxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44  EEnn  eennddaavv aanntt   OOGGCC  
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2 ESTAT DE L’ART 
 

2.1 DEFINICIONS DE “IDE” 
 
Es poden trobar diverses definicions del que és una Infraestructura de Dades Espacials:  
 

• Una Infraestructura de Dades Espacials és un conjunt de tecnologies, polítiques, 
estàndards, serveis, i recursos humans necessaris per a la recopilació, manipulació, 
accés, distribució i utilització de dades geogràfiques5. 

• Una IDE és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, 
servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines web, ...) dedicats a gestionar 
informació geogràfica (mapes, ortofotografies, imatges de satèl·lit, topònims, ...), 
disponibles a Internet que compleixen una sèrie de condicions d’ interoperabilitat 
(normes, especificacions, protocols, interfícies ...) que permeten que un usuari, fent 
servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves 
necessitats6. 

On els recursos informàtics són els programes, catàlegs de dades, de serveis, servidors de 
mapes, de cobertures, pàgines web, ... I la informació geogràfica que gestionen les IDE solen 
ser imatges, ortofotografies, mapes, noms geogràfics, capes d’informació d’un SIG, etc. 

L’establiment d’una IDE ja sigui a nivell local, regional, estatal o global, necessita tenir 
l’acord de productors, integradors i usuaris de dades espacials de l’àmbit territorial on 
s’estableix. Aquest acord ha de considerar també les IDE definides en altres àmbits territorials 
superiors, cap els quals haurà de convergir. 

Per tant, una IDE està lligada a dues idees fonamentals: 

• La necessitat d’accedir de manera fàcil, còmoda i eficaç a les dades geogràfiques 
existents. La informació geogràfica ha sigut fins ara un recurs de producció costosa i 
d’accés limitat. 

• L’oportunitat de reutilitzar la informació geogràfica generada en un projecte per altres 
finalitats diferents, per l’alt cost de la seva producció. 

 

2.2 PRINCIPIS 
 
Totes les iniciatives per l’establiment d’una IDE inclouen uns principis comuns que són[1]: 
 

• Marc institucional: l’establiment d’acords entre els productors, especialment els 
oficials, per generar i mantenir les dades espacials per a les aplicacions basades en 
sistemes d’informació geogràfica. 
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• Estàndards: l’establiment de la xarxa i mecanismes que permeten cercar, consultar, 
trobar, accedir, subministrar i utilitzar dades espacials o geogràfiques. 
 

• Tecnologies: l’establiment de la xarxa i mecanismes informàtics que permetin: buscar, 
consultar, trobar, accedir, subministrar i utilitzar totes les dades geogràfiques. Com per 
exemple, poder incorporar totes les metadades en un servei de catàleg i oferir-los a la 
xarxa mitjançant servidors. 

 
• Política de dades: l’establiment de les polítiques, aliances i acords de col·laboració 

necessaris per augmentar la disponibilitat de dades espacials i compartir els 
desenvolupaments tecnològics. 

 

2.3 COMPONENTS D’UNA IDE 
 
Una IDE és alguna cosa més que un servidor en funcionament que publica mapes i dades a la 
xarxa, és un procés en el que es poden contemplar molts aspectes. 
 
Es troben quatre components fonamentals per a qualsevol IDE són: 
 

• Les dades 
• Les metadades 
• Els serveis 
• L’organització 

 

2.3.1 DADES 
 
En l’actualitat existeix un consens a nivell internacional que classifica les dades espacials que 
es poden utilitzar a les IDE's en dades de referència, o bé, en dades temàtiques.  
 
Les dades de referència són dades georreferenciades fonamentals que serveixen per construir 
o per fer referència a qualsevol altra dada. Són el marc de referència que proporciona el 
context geogràfic a qualsevol aplicació. La seva funció consisteix en utilitzar la informació 
geogràfica com a base comú que permet integrar dades d’aplicacions de tot tipus. INSPIRE ha 
definit els termes que han de ser considerats com a dades de referència als annexes I i II a la 
Proposta de la Directiva per a la que s’estableix una Infraestructura de Dades Espacial[2]. 
 
Les dades temàtiques són les dades pròpies d’aplicacions específiques que exploten la 
informació geogràfica amb una finalitat concreta. Inclouen valors qualitatius i quantitatius que 
corresponen a les dades de referència (trànsit, clima, etc.) 
 

2.3.2 METADADES 

Les metadades són els descriptors de les dades, és a dir, dades de les dades. Les metadades 
escriuen el contingut, la qualitat, la condició i altres característiques de les dades. El seu 
objectiu és ajudar a una persona a localitzar i entendre les dades espacials disponibles. Les 
metadades s’han d’entendre com una llegenda, molt més detallada que la de un mapa en 
paper.  
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Cal tenir en compte que les metadades no són un element aïllat de les dades sinó, una part 
d’aquestes. 

Les metadades han d’estar basades en una norma acceptada i àmpliament utilitzada. Les 
normes ISO19100[3] relatives a Informació Geogràfica proporcionen una base de la que es 
poden extreure particularitzacions de la norma. En l’actualitat existeixen diferent normes i 
perfils dins del camp de les metadades com és la ISO 19115 “Geographic Information – 
Metadata”, el Nucli Espanyol de Metadades  “NEM”, o bé, el Perfil IDEC. 

L’objectiu d’aquest estàndard és establir una estructura per a descriure les dades. Un cop 
implementat proporcionarà la informació necessària per a descriure les seves dades, facilitarà 
l’organització i el manteniment d’aquestes metadades, permetrà utilitzar les dades, 
geogràfiques, de forma més eficient, perquè se’n coneixeran les característiques, facilitarà el 
descobriment i la reutilització d’aquestes dades i permetrà als usuaris determinar si les dades 
geogràfiques els seran útils o no. 

Institucions com IDEC (ICC) o IDEE (CSG7) personalitzen aquesta normativa al tractar-se 
d’un estàndard molt general, que conté elements que no s’utilitzarien mai i que la norma ha de 
ser útil per a qualsevol disciplina relacionada amb el territori i a qualsevol país. 

El Perfil IDEC és el perfil utilitzat com a referència per a la realització d’aquest projecte, ja 
que aquest perfil només admet metadades dins del marc geogràfic de Catalunya.  

Funcions de les metadades: 

• Ajuden a ordenar i a mantenir la inversió en les dades. 
• Ajuden a la transferència de les dades. 
• Es poden utilitzar per a permetre la distribució en línia de les dades. 
• Faciliten la cerca de dades en múltiples bases de dades. 
• Poden ajudar a evitar l’ús erroni de les dades. 

Cal remarcar que existeixen dos tipus de metadades en aquest àmbit. Les metadades de dades 
i de serveis. La metadada de dada proporciona informació descriptiva sobre dades o objectes. 
En canvi, la metadada d’un servei proporciona informació sobre serveis d’un recurs. 

2.3.3 SERVEIS 

Els serveis d’una IDE ofereixen funcionalitats accessibles mitjançant Internet i sense 
necessitat de disposar d’algun software específic, mitjançant un navegador web. 

Aquestes funcionalitats s’organitzen en serveis. Entre d’altres, es destaquen els següents: 
 

• Servei de Mapes al Web (WMS)8. Permet la visualització de una imatge cartogràfica 
generada a partir d’una o varies fonts: mapa digital, dades d’un SIG, ortofotografies, 
etc. provinents de un o varis servidors. Esta organitzada en una o més capes. Es poden 
consultar certes característiques i informació de la imatge del mapa. 
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• Servei de fenòmens al Web (WFS). A més de poder visualitzar la informació 
(vectorial), permet accedir i consultar tots els atributs de les dades, mitjançant el 
format GML. Així pot accedir a l’arxiu que defineix la geometria d’un objecte 
cartogràfic i disposar d’aquesta informació dins l’ordinador del propietari. 

• Servei de Cobertures al Web (WCS). És un servei similar al WFS però per a dades 
ràster. També permet visualitzar la informació. 

• Servei de Nomenclàtor. (Gazetteer). Ofereix la possibilitat de localitzar un fenomen 
geogràfic associat a un determinat lloc. Admet l’entrada del nom exacte associat, o bé,  
començat per, nom inclòs, etc.  

• Servei de catàleg (CSW). Permet la publicació i cerca de metadades, serveis i 
aplicacions. Els serveis del catàleg són necessaris per proporcionar capacitats de cerca 
i innovació sobre els recursos registrats dins d’una IDE. 

 
Tots aquests serveis OGC poden ser combinats en un Geoportal, oferint per exemple, la 
possibilitat de buscar un fenomen pel nom del lloc (Nomenclàtor) i visualitzar-ne el resultat 
sobre unes dades de referència. 
 

2.3.4 ORGANITZACIÓ 
 
L’Organització és el component d’una IDE més complex ja que és el que fa que la resta 
d’elements funcionin i es mantinguin. Inclou tot el personal humà, una estructura organitzava 
i de repartiment de les tasques, estàndards i normes que fan que els sistemes puguin 
interoperar, lleis com la Directiva INSPIRE, acords entre els productors de dades, etc.  
Tots els components són necessaris, però l’organització es d’especial importància perquè 
ordena, regula, estructura i harmonitza tots els altres. 
 

2.4 ESTÀNDARDS 
 
Un dels objectius de les IDE es poder compartir la informació geogràfica disponible a la 
xarxa. Poder visualitzar-la o utilitzar-la en la dimensió que els propietaris de les dades ho 
permetin. 
 
Segons la Norma ISO 19119 la interoperabilitat és la capacitat per a comunicar, executar 
programes o transferir dades entre varies unitats funcionals sense necessitat que l’usuari tingui 
coneixement  de les característiques d’aquestes unitats. Això vol dir que dos sistemes 
interoperables poden interactuar conjuntament. El concepte de interoperabilitat, porta a la 
creació i adopció d’estàndards. Els estàndards permeten que hi hagi acords per a la millora de 
la interoperabilitat. 
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Els propòsits dels estàndards en la geoinformació són: 
 

• Proporcionar una bona especificació perquè els diferents sistemes s’entenguin. Els 
usuaris reduiran costos al tenir definides quines dades volen intercanviar. 

• Proporcionar especificacions sobre els formats. No es perdrà qualitat, al no haver de 
convertir formats. 

• Reduir costos en la implementació i manteniment del software. 

• Reduir duplicacions. Cada productor s’encarrega de mantenir els seus productes, no 
mantenir els altres també redueix costos. 

• Disposar de plataformes i formats no propietaris, s’eviten indústries. 

• Millorar la col·laboració entre institucions i clients entre si. 

En el procés d’estandardització cal distingir entre les normes, els estàndards i les 
recomanacions.  
 
Les normes són definides per agències oficials com la ISO9,  la CEN10 o AENOR11.  
 
S’ha d’estandarditzar tot allò que sigui objecte de compartir informació amb altres persones o 
màquines.  
 

• El llenguatge estàndard: GML, és el llenguatge XML per la informació espacial. És 
una especificació admesa per l’OGC per la codificació, l’emmagatzematge i el 
transport de la informació geogràfica a través de la xarxa. 

 
• La descripció de les dades: Les metadades. 

 
• L’especificació dels serveis. És necessari un consens per desenvolupar especificacions 

o estàndards per a la informació geogràfica, és en aquest cas,  l’OGC, el consorci que 
agrupa totes les institucions que hi participen. 

 
Pel que fa a les recomanacions a Espanya l’òrgan responsable és el Consell Superior 
Geogràfic (CSG) i a Europa, l’Eurostat. 
 

2.5 MARC LEGAL 
 
A més a més dels principis comuns que inclou una iniciativa IDE, s’hi troba el marc legal, que 
juga un paper molt important en la implantació i desenvolupament d’una IDE. Els documents 
legislatius s’han de classificar segons l’àmbit d’actuació de l’aplicació. Ja sigui a nivell 
Europeu o bé a nivells inferiors. 
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• A nivell Europeu. 
La directiva per a la que s’estableix una IDE a la Comunitat Europea és INSPIRE. 
 

• A nivell Nacional (Espanya) 
Real Decret 1545/2007 del Sistema Cartogràfic Nacional (BOE 30-11-2007)[4] 
Orden FOM/956/2008 sobre política de difusió pública de la informació geogràfica generada 
per la Direcció General del Institut Geogràfic Nacional[5] 

 
• A nivell regional (Catalunya) 

Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i del Institut Cartogràfic de 
Catalunya[6]. 
 

2.6 IDE’s LOCALS 
 
La creació d’una IDE és una feina comuna entre organitzacions, empreses, administracions, 
professionals i ciutadans que hi vulguin participar. En l’àmbit de les IDE Locals trobem 
moltes iniciatives promogudes per Diputacions, Universitats, Ajuntaments i altres 
administracions, com per exemple, a Catalunya, el Consorci AOC (Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya), juntament amb l’ICC, que presenten IDEC. 
 
Una IDE local, no només fa referència a un municipi com és el cas d’aquest projecte, que 
treballa amb les eines que proporciona el geoportal IDECLocal a partir de la iniciativa del 
Consorci AOC. 
 
A continuació es presenta un llistat amb diversos exemples de IDE (locals i/o regionals) 
d’arreu d’Europa. 
 

• Regió de Piedmont (Italia) http://www.sistemapiemonte.it/serviziositad 
 

• Regió de Wallonia (França) http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/ 
 

• Regió de Vysôcina (República Txeca) 
http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs 

 
A Espanya: 

 
• Diputació de Córdoba. http://www.dipucordoba.es/geoportal 

 
• Ajuntament de Zaragoza, IDEZAR. http://idezar.unizar.es/ 

 
• Cabildo de la Palma. http://www.mapasdelapalma.es/ 

 
• Atlas de los vertebrados de León. http://oslo.geodata.es/gia_v2/leon.php?autoresize=0 

 
• Ajuntament de Pamplona. http://ide.pamplona.es 

 
• IDE del Departament de Biologia d’organismes i sistemes. http://idebos.bio.uniovi.es/ 

 
Les iniciatives locals més representatives de Catalunya són: 
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• IDE Barcelona. http://www.diba.es/idebarcelona/default.asp 

 
• Geoportal BCN.  http://www.bcn.cat/geoportal/cat/ca/presentacio.html 

 
• Portal AMB. http://cartografia.amb.cat/cartografia/ 

 
Iniciatives que han utilitzat recursos de IDEC: 
 

• Ajuntament d’Ascó. 
 

www.ascó.cat i http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?codi=430192&tipus=v 
 

• Ajuntament de Banyoles. 
 

 http://www.banyoles.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id=5686 
 

• Ajuntament de Móra la Nova. 
 
http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?codi=430944&tipus=v 
 
Iniciatives amb geoportals propis de la entitat municipal: 
 

• Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
 
http://mun.nexusgeografics.com/stamariagp/ 
 

• Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
http://oslo.geodata.es/mollet/planejament.php 
 

• Ajuntament de Molins de Rei 
 
http://213.195.77.186/molins/urbanisme.php 
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3 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
El desenvolupament del projecte consta de tres parts diferenciades. Les capes d’informació 
que s’han creat per al desenvolupament de la IDE, com s’ha aconseguit aquesta informació i 
com s’ha manipulat la informació geogràfica i alfanumèrica. 
  

3.1 CAPES D’INFORMACIÓ 
 
Les capes recopilades per aquest projecte no representen cap tipus de guia, ni segueixen cap 
temàtica concreta. Han estat escollides per tal de representar al màxim les funcionalitats que 
ofereix la plataforma del Centre de suport IDEC per a entitats locals, per al desenvolupament 
de IDEs a nivell local. 
 
Dins de cada municipi hi ha una sèrie de dades que poden ser representades per a una IDE, 
des dels allotjaments que disposa aquest, fins a la definició dels espais lliures corresponents al 
planejament urbanístic, entre molts altres elements. 
 
Els elements que es poden introduir dins la IDE local a partir de la Plataforma de Recursos i 
Geoinformació del Centre de Suport de IDEC són molt variats, segons el criteri de la persona 
encarregada de decidir quins tipus de dades es carregaran al servidor. Les utilitzades en aquest 
projecte, tal i com s’esmenta anteriorment, són per a la exposició de les capacitats que 
proporcionen les aplicacions que es veuen posteriorment i que al mateix temps donen 
informació a l’usuari final. 
 
A continuació s’exposen temes que s’han introduït dins la IDE per tal de conèixer-los i poder-
los interpretar de la millor manera possible. 
 

• Circuit de BTT 
• Benzineres 
• Contenidors soterrats 
• Itinerari 3MR 
• Zones d’aparcament 
• Béns protegits 
• Equipaments 
• Espais lliures 
• Evolució del municipi 
• Camins GR 
• Línies elèctriques 
• Tren turístic 
• Farmàcies 
• Litoral 
• Barraques de Pedra Seca 

 
Aquest llistat corresponen a tots els temes que es presenten en el projecte, tot i que n’hi ha 
algun que està format per diverses capes d’informació.  
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3.1.1 CIRCUIT BTT 
 
Representa algunes de les rutes del Centre BTT que hi ha al municipi. L’objectiu de la 
realització d’aquesta capa és el de mostrar com es carreguen arxius en format GPX (format 
d’intercanvi de dades GPS). 
  
Per tal d’obtenir les dades s’ha utilitzat un receptor GPS12 de codi i s’han descarregat des del 
receptor a l’ordinador mitjançant el programari MapSource13. Un cop descarregades es 
guarden en format GPX per tal que l’editor d’objectes pugui obrir aquest tipus d’arxiu. 
El següent pas és carregar-les a l’editor d’objectes, i descarregar-les en format Shapefile, per a 
la posterior edició. L’edició en gvSIG14 es realitza per a la edició de la taula dades i, si cal, 
d’algun element que s’hagi de modificar. Alhora de treballar amb el receptor GPS de codi hi 
ha alguns trams desplaçats uns metres de la trajectòria real i amb el programari SIG és poden 
modificar per tal que el recorregut coincideixi amb el traçat que es pot veure a la 
ortofotografia. 
 
Com s’ha esmentat amb anterioritat, hi ha temes d’informació que estan compostes per varies 
capes. En aquest cas, cada ruta està representada per una capa diferent, ja que segons la 
dificultat estan representades per diferents colors i l’editor d’objectes no deixa editar el color 
de diferents objectes a la mateixa capa. (Annex 6 - Plànol 01) 
 

3.1.2 BENZINERES 
 
La capa representa les benzineres que es troben dins el municipi. És una de les capes creades 
a partir de l’editor per mostrar com es creen capes des d’aquesta aplicació. Un cop creada 
també es descarrega en format Shapefile per si és necessari editar-la.  
En aquesta capa, com que només disposa de quatre camps, que són els que permet l’editor 
d’objectes, s’ha creat íntegrament des de l’editor, tot i que és recomanable fer les edicions de 
les capes des de gvSIG. (Annex 6 - Plànol 02) 
 

3.1.3 CONTENIDORS SOTERRATS 
 
Aquesta capa d’informació situa geogràficament tots els contenidors soterrats que hi ha al 
municipi. El municipi té varis nuclis urbans, i urbanitzacions. Els contenidors es troben al 
nucli del poble i a la urbanització més gran que hi ha.  
La localització dels contenidors es pot trobar a la pàgina web del municipi, ja que disposa de 
un arxiu en format PDF de la situació dels contenidors. A partir d’aquest s’han ubicat els 
punts a la capa, mitjançant l’editor d’objectes.  
Aquesta capa d’informació també s’ha editat amb gvSIG, ja que els camps que s’han afegit a 
la taula superen els que permet l’editor d’objectes. (Annex 6 - Plànol 03) 
 
 

                                                 
1122  AAnnnneexx   33  
1133  AAnnnneexx   33  
1144  CCaappíí tt ooll   33.. 33.. 11  ggvv SSII GG  



Posada en marxa d’una IDE Local 19

3.1.4 ITINERARI 3MR 
 
L’itinerari 3MR és un recorregut creat pel Centre Miró, una associació del municipi. Aquest 
itinerari recorre 9 llocs on el pintor Joan Miró (1893-1983) va pintar alguns dels seus quadres. 
Aquest és un dels temes compost per dues capes. Una anomenada ruta Miró i l’altra 
anomenada punts Miró. La capa ruta Miró, està creada a partir de l’editor d’objectes, 
mitjançant la geometria línia, ja que representa el recorregut que segueixen els punt Miró, 
creat a partir de geometries de punts, a partir de gvSIG i on s’indiquen els llocs on van ser 
pintats els quadres. (Annex 6 – Plànol 04) 
 

3.1.5 ZONES D’APARCAMENT 
 
Aquesta capa representa les zones d’aparcament senyalitzades que hi ha al municipi, i el seu  
número de places. Creada a partir de l’editor d’objectes mitjançant la geometria de punts. 
(Annex 6 - Plànol 05) 
 

3.1.6 BÉNS PROTEGITS 
 
S’han escollit una sèrie d’elements protegits pel Projecte d’ordenació urbanística municipal, 
els quals conformen aquesta capa de béns protegits. Conté els edificis i/o elements que el 
POUM estableix com a importants des del punt de vista historicoartístic o natural. Dins aquest 
projecte s’han utilitzat els que s’han cregut més adients per a la creació d’una capa mitjançant 
el programari gvSig i utilitzant els arxius Shapefile per carrega-la a l’editor. Els elements que 
s’incorporen dins el projecte són els immobles protegits (elements que estan obligats a 
mantenir la seva envolvent, façanes i coberta, on queda prohibit el seu enderroc total o 
parcial, llevat de l’enderroc d’afegits. També s’hi contemplen els edificis que per interès de la 
seva façana estan obligats a mantenir-la, sense haver de mantenir la resta del seu edifici. 
(Annex 6 - Plànol 06) 
 

3.1.7 EQUIPAMENTS 
 
Representa en forma de polígons els equipaments que hi ha al municipi. La informació prové 
del POUM (plànol I.1515) en format DXF, i s’ha editat amb gvSIG, per tal d’obtenir un 
Shapefile per carregar-lo a l’editor d’objectes. L’Arxiu DXF original, conté els temes 
Equipaments i Espais Lliures que s’han separat en dues capes i se n’ha modificat la taula 
alfanumèrica que prové del DXF. (Annex 6 - Plànol 07) 
 

3.1.8 ESPAIS LLIURES 
 
Aquesta capa forma part de l’anterior, ja que el POUM (plànol I.15) contempla en el mateix 
plànol els espais lliures i els equipaments. L’edició ha estat feta també gvSIG seguint els 
mateix passos realitzats a capa anterior, amb la diferència que s’han unit tots els polígons ja 
que tots representen el mateix valor. (Annex 6 - Plànol 07) 

                                                 
1155  SSii ss tt eemmeess   dd’’ eess ppaaii ss   ll ll ii uurr eess   ii   eeqquuii ppaammeenntt ss ..   



Posada en marxa d’una IDE  Local 20 

3.1.9 EVOLUCIÓ DEL MUNICIPI 
 
La capa representa l’evolució del municipi en 5 etapes, on cada etapa representa  una capa 
d’informació, l’assentament medieval, el primer eixamplament, els inicis del segle XIX, els 
inicis del segle XX i l’estat de l’actual Planejament. Aquesta informació ha estat recollida del 
POUM (plànol I.916), d’un arxiu DXF s’han creat els 5 Shapefiles corresponents a cada capa 
d’informació. En les capes que componen aquest tema també se n’han unit els polígons per tal 
de mantenir un mateix valor per a cada època. (Annex 6 - Plànol 08) 
 

3.1.10 CAMINS GR 
 
La capa Camins GR representa el traçat dels camins de gran recorregut que travessen el 
municipi. Són dos camins un per que passa per la muntanya i un altre que passa per la costa. 
L’origen d’aquesta capa també prové del POUM (plànol I.417) i l’edició s’ha realitzat 
mitjançant gvSIG. Aquestes línies ha estat unides per què a l’arxiu d’origen les dues rutes 
estaven compostes per múltiples línies. (Annex 6 - Plànol 10) 
 

3.1.11 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Representa les línies elèctriques que passen pel municipi tant de mitja com d’alta tensió.  
Aquesta informació ha estat recollida del planejament urbanístic (plànol I.14.318), que informa 
de la xarxa elèctrica del municipi. L’origen d’aquesta informació és el DXF i com a 
conseqüència s’ha editat amb gvSIG, per tal de crear-ne dos Shapefiles i així carregar-lo a 
l’editor d’objectes. Al haver-hi dos tipus de xarxes, aquest tema està format per dues capes, la 
de la xarxa de mitja tensió i la de la xarxa d’alta tensió. En cada una de les capes se’n han unit 
les línies. (Annex 6 - Plànol 09) 
  

3.1.12 TREN TURÍSTIC 
 
El tema representa el recorregut que segueix el tern turístic que està a disposició dels 
ciutadans a l’estiu. Aquest tren recorre els carrers del barri marítim del municipi seguin un 
determinat recorregut. Està compost per dues capes, “tren turístic parades” i tren turístic 
recorregut”, una que representa el traçat i l’altre que ubica les parades que aquest ha de fer 
durant el recorregut. S’ha creat directament amb gvSIG. (Annex 6 - Plànol 11) 
 

3.1.13 ALLOTJAMENTS 
 
Els allotjaments situats al municipi es troben en aquesta capa, que inclou càmpings, hotels, 
hostals, albergs, cases rurals, etc. Mitjançant geometries de punts aquesta capa ubica tots els 
allotjaments al municipi. La informació d’aquesta s’ha obtingut de informació la qual disposa 
el propi ajuntament del municipi. Creada amb gvSIG. (Annex 6 - Plànol 13) 
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3.1.14 FARMÀCIES 
 
En aquesta capa hi consten totes les farmàcies  ubicades al municipi. Creada amb l’editor 
d’objectes, mitjançant punts i amb una simbologia personalitzada. (Annex 6 - Plànol 14) 
 

3.1.15 LITORAL 
 
La capa mostra la ubicació de les platges del municipi. La capa que ha estat creada 
directament des de l’editor d’objectes presenta quatre camps, a més d’un vincle i d’una 
fotografia. La simbologia esta personalitzada, i mostra una bandera blava, distintiu que 
s’atorga a les platges amb unes certes característiques. (Annex 6 - Plànol 15) 
 

3.1.16 BARRAQUES DE PEDRA SECA 
 
Mostra la localització de totes les barraques de pedra seca19 catalogades que hi ha al municipi. 
També consten al POUM com a bé protegit, però pel seu volum s’ha cregut convenient crear 
una capa per a les Barraques. Són unes 101 dispersades pel territori, les quals estan 
inventariades segons el tipus de construcció, l’estat en el que es troben, la zona i la partida, 
etc. (Annex 6 - Plànol 12) 
 

3.1.17 ALTRES TEMES 
 
Per a la configuració de l’aplicació20 es poden personalitzar una sèrie de capes WMS que 
seran visibles en els visors que es configurin. L’institut Cartogràfic de Catalunya, l’Institut 
Geogràfic Nacional, el Departament de Medi Ambient, entre d’altres, ofereixen les seves 
capes WMS que es poden incorporar al visor de l’ajuntament, de manera que aquest pot 
mostrar informació. En aquest cas, no s’ha recollit per a la realització del projecte, però que 
s’aprofiten diverses capes d’aquestes. 
 
Les capes que s’han incorporat al projecte (Servidor - Capes): 
 

• ICC - Topogràfics 1:1000, 1:5000, 1:50000 i 1:250000. 
• ICC - Geològics 1:50000. 
• DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge) - Aqüífers, Zones de 

contaminació, zones forestals públiques, PEIN2010, Contaminació atmosfèrica, àrees 
de gestió cinegètica, depuradores i punts de control de l’aigua subterrània. 

• ICC - Eixos Viaris. 
• LocalRet - Equipaments21. 
• DGC (Direcció General del Cadastre) - Totes les capes. 
• INE (Instituto nacional de Estadística) - Límits INE. 
• SIGPAC. 
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La Plataforma de Recursos, ofereix a l’usuari, altres capes que no s’han afegit en l’aplicació. 
La no incorporació d’altres capes s’ha fet per no presentar un excés de la informació i  que 
aquesta pogués ser duplicada ja que hi ha diferents servidors que ofereixen informació 
similar. 
 

3.2 CAPTURA DE LA INFORMACIÓ 
 
La captura de la informació ha estat realitzada mitjançant diferents tipus de fonts, 
procediments i tècniques. Des d’arxius fets per al Planejament d’Ordenació Urbanística 
Municipal22 a la utilització d’un GPS. 
 

3.2.1 POUM 
 
El POUM del municipi va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm.4869, de data 
25 d’abril de 2007. 
 
Del POUM s’han extret una sèrie de capes d’informació adients per a la realització del 
projecte. Per a la incorporació de la informació del POUM s’han escollit una sèrie d’arxius en 
format DXF (Drawing Exchange Format) mostrar-ne la possibilitat de carregar informació 
CAD a la IDE del municipi. Els arxius escollits duen una informació senzilla i geometries que 
permeten exemplificar bé per assolir l’objectiu del projecte. 
 
 
Els temes resultants d’aquests arxius són (en format Shapefile): 
 

• Equipaments 
• Espais lliures 
• Línies elèctriques 
• Camins GR 
• Evolució municipi (consta de 5 capes) 
• Béns protegits 

 
Aquestes tal i com s’esmenta anteriorment corresponen a arxius DXF que formen els plànols 
de l’actual POUM. 
 
Per tal de convertir els arxius DXF a format Shapefile (*.shp) s’han realitzat una sèrie de 
passos mitjançant Autocad i gvSIG23.  
 

3.2.2 TÈCNIQUES GPS 
 
Un altre mètode que s’ha utilitzat per extreure les capes d’informació ha sigut un receptor de 
codi GPS d’on s’han extret les dades importades. Mitjançant el programari adequat se’n 
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descarreguen les dades per tal d’editar-les i carregar-les a l’editor d’objectes per a la posterior 
publicació. 
 
S’ha publicat un sol tema d’informació, el Circuit BTT, compost per 6 capes. Només s’ha fet 
un sol tema per al tipus d’informació que s’ha utilitzat finalment per al desenvolupament del 
present projecte. 
Molta de la informació, al estar situada dins el municipi, i per tant la ubicació a través de fotos 
aèries es més senzilla. Hi ha llocs dins del nucli urbà, on la precisió no és la desitjada, com es 
el casc urbà, on la precisió arriba als 10 metres. Aquesta falta de precisió por conduir a 
confusions, havent-hi punts separats a menys distància. 
 
Degut a aquest inconvenient és possible que s’hagi de passar molt més temps editant la 
informació capturada en el nucli urbà, en canvi, creant la capa coneixent-ne les ubicacions 
dels punts a partir de la ortofotografia és més senzill i depèn on es trobin aquests punts més 
precís. En canvi, per informació aïllada de qualsevol nucli, com poden ser els senders, les 
rutes en bicicleta, o d’altres elements, és millor utilitzar el GPS. 
 
Tota la informació capturada amb tècniques de GPS ha hagut de ser editada amb gvSIG, ja 
que la taula de dades que es crea quan es carrega a l’editor no aporta informació, i s’ha hagut 
de editar la informació alfanumèrica necessària. 
 

3.2.3 ALTRES 
 
La pàgina web del municipi té a disposició arxius en PDF sobre itineraris turístics, platges, 
etc. Algunes associacions també tenen disponible informació a la xarxa, la qual també ha estat 
útil per a la creació d’alguna capa d’informació. Aquesta informació ha estat editada amb 
gvSIG i carregada a l’editor d’objectes, o bé, creada directament des de l’editor. 
 
Tal i com menciona l’apartat 3.1.17 ALTRES CAPES, mitjançant servidors Web Map 
Service24 que proporcionen institucions i que poden ser afegides al visualitzador que es 
desitgi25. 
 

3.3 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
 
Per tal crear i modificar la informació anterior s’utilitza el gvSIG, l’editor d’objectes i en 
menys freqüència el MapSource.  
 

3.3.1 GVSIG 
 
Per poder carregar arxius SHP a l’editor d’objectes, és necessari tenir algun tipus de 
programari que permeti crear-los, o bé, canviar-los el format. En aquest cas s’ha utilitzat 
gvSIG. 
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El gvSIG és programari SIG de codi lliure i gratuït per crear, manipular i realitzar anàlisis de 
la informació georreferenciada amb la finalitat de resoldre els problemes de planificació i 
gestió. 
 
El projecte s’ha realitzat utilitzant l’aplicació gvSIG, a través de la qual s’han creat i editat les 
capes d’informació geogràfica que s’han vist anteriorment. Totes les capes han estat en algun 
moment tractades amb aquest programari, per poder fer una edició, ja sigui, de la informació 
gràfica com alfanumèrica. Tal i com s’exposa a cada tema, hi ha diverses capes, les quals han 
estat manipulades des de altres aplicacions, com l’editor d’objectes, però l’edició ha estat 
fonamentalment realitzada amb aquest programari. 
Al llarg del projecte s’han realitzat processos amb aquesta aplicació, com ara: carregar arxius 
Shapefile des de gvSIG, editar arxius, carregar-los si la seva procedència és en format DXF, 
entre d’altres processos. 
 
Abans de utilitzar els arxius per a la creació de les capes s’ha creat un projecte26 format per 6 
fotografies aèries descarregades de ICC amb la finalitat de poder tenir tot el municipi com a 
base. Un cop aquestes fotografies han estat carregades s’ha d’escollir la projecció adequada, 
segons la situació del municipi. En el cas dels municipis catalans, el sistema de referència ha 
de ser, l’ED50 (European Datum 1950) i la projecció UTM 31 N (Universal Transversa 
Mercator, fus 31 Nord) i codi EPSG : 23031. 

3.3.1.1 CARREGAR ARXIUS 
 
Els arxius CAD provinents d’Autocad i/o Microstation poden ser carregats amb gvSIG, al 
igual que les imatges ràster, i arxius amb formats KML i GML, i evidentment arxius 
Shapefile. 
 
Per afegir una capa, cal anar a la barra d’eines i seguir la ruta Afegir capa. S’obre una nova 
finestra. Un cop aquí cal escollir les capes que es carregaran per al posterior tractament. En 
aquest cas, s’han carregat arxius de diferents tipus, però per carregar qualsevol tipus de 
format, el procediment és el mateix. Cal escollir la projecció i assegurar-se que la capa 
afegida té la mateixa projecció, i si no la té, posar-la en la actual.  
 
Aquest procediment permet carregar qualsevol tipus d’arxiu. Finalment es veu l’arxiu, la seva 
forma geomètrica i el seu nom, i el tipus de geometria que la conté a la taula de continguts. 

3.3.1.2 EXPORTAR DXF, DGN, DWF A SHP 
 
Un cop aquests tipus d’arxius són carregats a la Vista del projecte, cal exportar-los al format 
Shapefile, que és el format que admet l’editor d’objectes. Per tal d’exportar-los, s’ha de 
realitzar un procés individual que comença per, seleccionar-lo de la taula de continguts. Un 
cop seleccionat dirigir-se a la barra d’eines, escollir a quin format es vol exportar; en el cas 
del present projecte, tots els continguts es volen exportar a SHP. Seguidament s’ha d’indicar 
la ruta on es desitja guardar la nova capa, el nou SHP. Un cop guardat, el programari pregunta 
si es vol afegir la capa a la vista, es pitja que sí, en el cas que la capa es vulgui manipular.  

 
Els arxius DXF no tenen la mateixa estructura que els Shapefile, i es composen per totes les 
geometries, en canvi un Shapefile, es composa per punts, línies o polígons. El que demana 
gvSIG, és que si es desitja afegir la capa de punts, línies o polígons, per aquest ordre. 
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Un cop realitzats aquests passos s’ha exportat el DXF a Shapefile satisfactòriament. A partir 
d’aquí, es pot utilitzar l’arxiu per carregar-lo a l’editor d’objectes, tot i que cal modificar la 
taula de dades que porta aquest Shapefile nou, ja que prové d’un DXF i les taules que 
contenen els arxius en format DXF tenen camps que no són necessaris per al 
desenvolupament del treball. 

3.3.1.3 MODIFICAR UNA TAULA 
 
Per tal de modificar la taula primer cal començar l’edició de la capa. Per poder començar 
l’edició de la nova capa, cal tenir-la activada i pitjar amb el botó dret i seleccionar començar 
edició. A continuació cal obrir la taula de dades (DBF) i seleccionar de la barra 
Taula -> modificar estructura de la taula.  
 
Cal afegir camps, reanomenar-los i esborrar-los segons la capa. Seguidament modificar els 
noms dels camps i deixar-los en majúscules. Un cop realitzats els canvis a la taula es guarda 
l’edició, de la mateixa manera de com es comença. Ara la capa ja es pot carregar a l’editor 
d’objectes27. 

3.3.1.4 CREACIÓ D’UNA CAPA NOVA 
 
Amb antelació s’ha executat el projecte creat per tenir una base, igual que la de l’editor 
d’objectes. Una vegada s’ha carregat el projecte cal crear una nova capa. A continuació cal 
escollir el tipus de geometria de la capa i el nom que ha de tenir la capa. Seguidament escollir 
els camps necessaris per a la creació d’una nova capa. Aquests camps s’escullen segons el 
tipus de capa i de la informació alfanumèrica que es vol que contingui la capa. Un cop s’han 
afegit els camps, cal introduir la ruta on guardar el fitxer i escollir-ne la projecció, que ha de 
ser la mateixa que té la vista on es carreguen aquests camps. 
 
A partir d’aquí comença la creació de la informació gràfica i alfanumèrica de la capa nova a 
crear, ja siguin punts, línies o polígons. Primerament s’ha d’escollir quin tipus de geometria 
s’utilitza, depenent de punt, línia o polígons, gvSIG ofereix alguna branca d’aquestes, com per 
exemple, multipunts, polilínies, etc. Un cop s’ha creat un objecte, obrint la taula de la base de 
dades es crea la informació alfanumèrica. Aquest és l’ordre el qual s’ha utilitzat per a la 
realització de les capes d’informació per aquest treball, com que l’ordre dels factors no altera 
el producte, es poden utilitzar altres metodologies per a la definició de la informació. 

3.3.2 IDEC LOCAL (EDITOR D’OBJECTES) 
 
L’Editor d’objectes és una opció dins de la Plataforma de Recursos i Geoinformació28 que 
proporciona IDECLocal. IDECLocal permet a la persona encarregada de cada municipi afegir 
capes, tan si es creen des del mateix editor, com si s’hi incorporen arxius en varis formats i 
publicar-les al visualitzador que es desitgi.  

3.3.2.1 PARTS DE L’EDITOR D’OBJECTES 
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L’editor d’objectes es divideix en 6 parts: Les eines de cerca, el tipus de visualització, les 
capes d’edició, les eines d’edició, les eines de visualització i el marc principal. 
 

 
1. Interfície Editor d'objectes 

 
L’aplicació disposa d’un cercador, que es divideix en tres parts. Un cerca a partir del carrerer 
que incorpora, un altre per l’adreça postal referent al cadastre i un altre que cerca mitjançant 
la referència cadastral de la parcel·la que es busqui. 

3.3.2.2 VISUALITZACIÓ 
 
És possible escollir la visualització de base entre una ortofotografia, o bé, un mapa topogràfic 
segons sigui convenient. Hi ha a disposició també l’opció de tenir activat el carrerer o no, per 
tal de situar-se amb més facilitat, a l’hora, per exemple, d’inserir un punt en un carrer o adreça 
concreta. 

3.3.2.3 CAPES D’EDICIÓ 
 
A continuació es troben les capes d’edició, són les capes que es tenen carregades a l’editor, 
aquí es pot activar o desactivar la visualització de la capa, segons sigui necessari. Les capes es 
diferencien pel nom, aquest nom serà, en el cas d’haver creat la capa des de l’editor el nom 
que se li hagi donat. Si la capa prové d’un arxiu que s’ha carregat a l’editor, el nom de la capa 
ha de ser el nom de l’arxiu. Perquè l’editor d’objectes no provoqui cap error, a l’hora de donar 
nom a les capes, cal abstenir-se de posar espais en blanc, accents, símbols i començar amb 
números, etc. 

3.3.2.4 EINES D’EDICIÓ 
 
A la part dreta de l’aplicació hi ha les eines d’edició. Es componen per 10 icones, que 
permeten realitzar 10 funcions: 
 

• Iniciar edició. Crear una nova capa. Quan està en verd la edició s’està realitzant. 
 

• Finalitzar edició. 



Posada en marxa d’una IDE Local 27

 
• Dibuixar punt, línia o polígon. 

 
• Esborrar objecte. 

 
• Carregar arxiu o eliminar capes d’edició. 

 
• Publicar capes a IdeLocal. 

 
• Descarregar capes en format SHP. 

 

3.3.2.5 MARC PRINCIPAL 
 
El marc principal és l’àmbit que conté els mapes, permet crear i editar les capes, a més 
d’altres funcions. A la seva esquerra, a la part inferior, hi ha un petit localitzador que està 
enllaçat amb el principal. A sota d’aquest s’hi reflexa, l’escala a la que es troba el mapa, les 
coordenades UTM del cursor i un desplegable dels elements d’interès que hi ha al municipi. A 
l’hora d’escollir aquests elements, el visualitzador s’apropa a la zona on es troba aquest 
element. 

3.3.2.6 EINES DE VISUALTIZACIÓ 
 
Les eines de visualització són les mateixes que pot tenir un visualitzador, marcar i ampliar 
una zona rectangular del mapa, reduir i centrar el mapa amb un clic, moure el mapa arrastrant 
el cursor, obtenir informació dels atributs de les capes GetFeatureInfo29, tornar al mapa 
inicial, zoom escala.  

3.3.2.7 CREACIÓ DE CAPES 
 
Per crear capes l’editor mostra una finestra emergent la qual permet escollir el nom de la capa, 
la geometria, el color, el símbol, i els camps de la taula amb un màxim de 6 camps, incloent-
hi un vincle i una imatge. Amb la mateixa icona també és possible editar les capes que ja 
existeixen. Un cop s’ha determinat quina capa és la que s’ha d’editar, se’n pot editar l’estil, o 
els objectes. L’edició d’estils permet canviar el color de la capa, l’etiqueta i canviar-ne el 
símbol. 

 
Pel que fa a l’edició de l’objecte, permet afegir objectes a la capa i començar l’edició. 
L’edició de la capa permet afegir símbols del mateix tipus dels que s’han escollit per a la 
creació, és a dir, que si la capa està composta per punts, a l’hora d’editar-la no es podran 
dibuixar ni línies ni polígons, i el mateix passa amb els altres dos tipus de geometries. Sí que 
es poden crear nous objectes amb les mateixes característiques. Amb el símbol d’obtenir 
informació de les capes , és possible editar-ne la informació alfanumèrica. 
 
 
Totes les capes, estan en format SHP, encara que s’hagin creat a l’EO. Com que es poden 
descarregar en format SHP, s’han descarregat i s’han editat amb gvSIG, ja que editar-les amb 
gvSIG és molt més senzill i permet fer les modificacions més amenes. 
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3.3.2.8 CARREGAR ARXIUS 
 
A l’hora de carregar arxius, l’aplicació permet, a més a més de poder-ne carregar en format 
SHP (Shapefile), també en format d’intercanvi de dades GPS (GPX) i taules en format TXT, 
CSV (separats per comes) o DAT. 

 
Per carregar arxius SHP, s’ha de seleccionar el tipus d’arxiu corresponent al menú 
desplegable. S’han d’escriure les rutes per què l’aplicació pugui carregar els arxius .SHP, 
.DBF, .SHX, són els que demana i els que componen, com a mínim, un arxiu Shapefile. Un 
cop escollits els tres arxius corresponents cal determinar el tipus d’objecte de la capa, ja sigui 
un punt, una línia o un polígon. A continuació s’ha de seleccionar el color i el tipus de 
simbologia que es desitgi.  
 
En referència a la simbologia, és possible carregar-ne una de personalitzada segons l’usuari, 
sempre i quan sigui de tipus puntual30. 
 
Per carregar arxius GPX (intercanvi del format GPS), igual que per carregar-ne de SHP, s’ha 
d’escollir el format i buscar la ruta de l’arxiu que es vulgui carregar. També s’ha de triar el 
color i el símbol tant dels punts d’interès (waypoints) com dels recorreguts (tracks), ja que 
aquest arxiu incorpora aquests dos tipus de dades. També és possible escollir el símbol que ha 
de representar, tant els punts d’interès, com els recorreguts En el cas dels punts d’interès, al 
ser de tipus puntual, és possible carregar-hi simbologia personalitzada, cosa que amb els 
recorreguts només és possible carregar els tipus de línies que disposa l’aplicació. 
 
Els arxius amb format txt, csv, dat han de seguir els mateixos passos que en els casos 
anteriors, però en aquest cas cal indicar el separador, si és punt i coma (;), coma (,), o bé 
[AltGr] +1 (|). Els símbols no es poden modificar abans de carregar l’arxiu, però si després. El 
símbol per defecte és el cercle. 
 

3.3.2.9   ELIMINACIÓ DE CAPES     
 
Consisteix en esborrar les capes editades, hagin estat creades des de el mateix editor, o hagin 
estat carregades en qualsevol altre format. Per esborrar una capa només cal pitjar la icona 
corresponent i seleccionar les capes que es desitgen eliminar. 
 

3.3.2.10 DESCARREGAR CAPES EN FORMAT SHAPEFILE   
 
La descàrrega de capes en format Shapefile consisteix en, de les capes que han estat editades, 
descarregar-ne l’arxiu en format .ZIP que conté els arxius que componen un Shapefile, .SHP, 
.DBF i .SHX. Aquestes capes podran ser editades des de gvSIG o en qualsevol altre 
programari SIG i posteriorment, i si s’escau, tornades a ser carregades a l’Editor d’objectes, 
per a la seva publicació. 
 

3.3.2.11 PUBLICAR CAPES A IDE LOCAL 
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La publicació de capes a IDElocal permet que les capes que han estat editades es publiquin al 
servidor del municipi, de manera que qualsevol usuari les pugui visualitzar. En aquesta nova 
finestra s’hi mostren les capes disponibles i cal seleccionar-les per publicar-les. S’han 
d’escollir les capes es volen per cada aplicació anteriorment configurada. S’ha de determinar 
el nom del servidor de cada aplicació, que en el visor serà la carpeta en la qual hi ha les capes 
creades per l’administrador31. 
 

3.3.3 MAP SOURCE 
 
Per a la descàrrega de fitxers del receptor s’ha utilitzat el programari MAPSOURCE de  
Garmin32  que permet descarregar els fitxers de manera senzilla. Per poder rebre les dades del 
receptor a l’ordinador, un cop connectat el dispositiu a l’ordinador pitjar la icona corresponent 
per a la descàrrega de les dades. Amb el dispositiu que s’ha utilitzat no és necessari aquest 
programari, per descarregar els punts d’interès, ja que es poden extreure directament de la 
memòria interna del mateix dispositiu. Pel que fa als recorreguts, si que s’ha utilitzat el 
programari, ja que no es poden descarregar directament del dispositiu. 
 
De totes maneres, qualsevol dels dos arxius ha passat per aquest programari per observar-ne 
les algunes propietats com el nom o el tipus de simbologia. L’únic que cal fer és, un cop 
descarregades les dades necessàries guardar-les com a GPX, ja que les que proporciona el 
receptor són en format GDB i l’editor d’objectes només admet el format GPX. Els recorreguts 
al es poden descarregar directament del receptor ja vénen en format. 
 
El Map Source, és un programari específic per al tractament de dades capturades amb 
receptors GPS de Garmin.  
 
Pel treball a realitzar és necessari poder descarregar les dades, i transformar-les al format 
GPX, que és el que admet l’editor. Les dades que es carreguen directament (sense passar per 
gvSIG ni MapSource) a l’editor d’objectes no aporten cap informació, llevat del nom de la 
ruta, si s’ha modificat en el MapSoure, i d’un registre d’altura que no mostra cap valor, tal i 
com es veu a la captura feta des de l’editor d’objectes 
. 

 
2. Extracció d'atributs 

 
En el MapSource, la informació no és rellevant pel desenvolupament d’aquest projecte, com 
ara el números de punts capturats (cada 10 metres), l’hora d’inici de la ruta, el temps, l’àrea 
que comprèn, la velocitat mitja, i el color però sí que n’aporta una de necessària, que és la 
longitud de la ruta, en aquest cas, del recorregut realitzat.  
 
Per la feina realitzada, el Map Source només ha estat necessari pel citat anteriorment, tot i que 
té altres utilitats per a treballar amb receptors GPS de codi. Si que té un ús si un usuari vol 
descarregar aquestes mateix dades per utilitzar-les per seguir la ruta. 
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4 PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
Un pas que cal completar per integrar-se a IDEC Local és publicar les metadades 
corresponents a la informació geogràfica que s’ha creat amb anterioritat. Cal publicar-ho tot a 
IDE LOCAL, per tal que un client pugui visualitzar aquesta informació i saber-ne la 
procedència, la precisió, la qualitat, el creador, etc. 
 

4.1 METADADES 
 
Anteriorment a l’apartat 2.3.2 es defineixen les metadades i el que representen. En aquest 
capítol es mostra com es crea una metadada mitjançant el programari MetaD de codi lliure i 
que proporciona IDEC per a la realització d’aquestes i la posterior publicació al seu catàleg. 
 
El catàleg és una base de dades de metadades, accessible online, que té com a objectiu, 
facilitar l’accés a les dades, i el seu coneixement. Això és possible gràcies a les propietats 
descrites en les metadades. 
 
El que es vol aconseguir amb un catàleg és poder tenir una base de dades de tota la informació 
geogràfica de Catalunya, en aquest cas, i fer-la accessible a la xarxa tal i com es defineix, i 
que tothom el pugui consultar amb la major facilitat possible. 
 
Les metadades es creen mitjançant un programari determinat, editor de metadades, eines que 
permeten donar informació a cada una de les metadades que porta associat un producte, 
informació geogràfica. Alguns exemples d’aquestes eines són: 
 

• GeoNetwork 
• M3CAT 
• CatMDEdit 
• MetaD 
• ESRI “Arc-Catalog” 

 
Algunes són de programari lliure, altres com MetaD són lliures, i altres com “Arc-Catalog” 
són de pagament. Per realitzar el present projecte s’ha cregut convenient utilitzar MetaD, el 
programari que proporciona el Centre de Suport IDEC. 
 
Amb aquest programari, es creen arxius de metadades caracteritzats per estar en llenguatge 
XML, que és el llenguatge utilitzat per al intercanvi d’informació a través de la xarxa. 
Mitjançant el llenguatge XML es descriuen les metadades associades a cada nivell de 
informació, permeten la seva posterior validació i l’intercanvi entre diferents catàlegs. 
 
L’estructura i la terminologia d’aquest programa segueixen l’estàndard ISO 19115 amb la 
seva implementació ISO19139, havent-ne fet el Centre de Suport un perfil propi. 
 
Per tal d’utilitzar el programari MetaD s’ha utilitzat l’ajuda del programa i el “manual 
d’usuari de l’aplicació MetaD per a la creació, edició i exportació de metadades 
geogràfiques”. Aquest manual és un complement a l’ajuda que incorpora el programa, per al 
perfil de l’estàndard, i que aporta alguns exemples orientatius. 
 



Posada en marxa d’una IDE  Local 32 

A nivell de IDE Local, a Catalunya, qui valida les metadades és el Centre de Suport IDEC, el 
qual, ha validat les metadades que formen part de la informació geogràfica d’aquest projecte. 
 

4.1.1 CREACIÓ DE LES METADADES 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, cal utilitzar el MetaD i un cop obert, cal crear una 
metadada nova. S’obre una nova finestra a l’hora de començar a crear una nova metadada. La 
finestra conté els camps obligatoris que ha de tenir una metadada. Un cop emplenats es passa 
a l’edició de la metadada.  
 
L’estructura de la metadada mitjançant MetaD es compon de diferents pestanyes, per tal de 
donar senzillesa a l’usuari, a l’hora de crear-la. Està dividida en 8 pestanyes. 
 

• Metadada 
• Identificació 
• Qualitat 
• Representació Espacial 
• Sistema de referència 
• Contingut 
• Distribució 
• Fulls a la sèrie 

 
Primerament, la pestanya “Metadada” conté els camps que permeten aportar informació 
general de la metadada, com ara el creador, l’idioma, les limitacions d’ús, etc. I el nom de 
l’estàndard, la codificació i la versió de l’estàndard que per aquest perfil vénen determinats. 
Hi ha subpestanyes dins de la pestanya metadada, com de manteniment i de informació estesa 
de les metadades. 
 
A la següent pestanya es veu la informació sobre la “Identificació”, que conté tots els 
elements que corresponen a la informació bàsica per a identificar un conjunt de dades. 
Hi ha subpestanyes per determinar les restriccions del conjunt de dades, el manteniment, les 
paraules clau (utilitzades en el catàleg), la vista del gràfic, l’extensió, i la informació 
agregada. 
 
La “Qualitat de les dades”, és la que informa de la qualitat d’aquestes, de les mesures 
aplicades per tal d’avaluar-les. La informació geogràfica s’ha de regir per unes normes que 
garanteixin la seva qualitat. Conèixer la qualitat d’un producte permet, determinar si s’ajusta a 
les necessitats de l’usuari, o no. 
 
La “Representació espacial” aporta informació de l’estructura de les dades, si és vectorial, o 
ràster. 
 
A continuació es troba la pestanya del “Sistema de referència”, aporta informació referent al 
sistema de referència utilitzat per a la georeferenciació de les dades espacials. En el cas 
d’aquest projecte, s’ha utilitzat el sistema de referència ED50/UTM31N que és on es troba el 
municipi en qüestió. 
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Pel que fa a la següent pestanya, “Contingut”, descriu les capes d’informació i els seus 
atributs en el cas que sigui vectorial, en cas de ser ràster, descriu el tipus d’imatge i les seves 
característiques. 
 
“Distribuïdor”, aporta informació sobre les opcions i els passos que cal seguir per a obtenir la 
informació en el format de distribució que el distribuïdor hagi escollit. 
 
La última pestanya “Fulls a la sèrie”, s’activa quan el nivell jeràrquic esdevé sèries, enlloc del 
conjunt de dades. 
 
Per acabar, s’ha de validar i gravar la metadada. Seguidament enviar-la a IDEC.  
 

4.1.2 EXPORTAR METADADES 
 
L’exportació de metadades cap als catàlegs es fa a través de fitxer XML. Prèviament cal 
seleccionar els registres a exportar i exportar-los a XML. Apareix una finestra que demana 
que es triïn els directoris corresponents: 
  

• El directori exportació XML és on es guardarà la metadada. 
• Exportació ZIP on es graven els fitxers .ZIP, que és el que s’enviarà, posteriorment a 

IDEC per tal de poder-lo importar al Catàleg. 
• Vincular a l’XML resultant la següent XLS és el que especifica a quina plantilla XSL 

seran vinculats els fitxers XML generats. 
  
Un cop s’ha finalitzat la creació de la metadada i la seva corresponent exportació cal enviar-la 
al Catàleg de Metadades. Tot i que MetaD valida les metadades el Centre de Suport IDEC, les 
revisa i és qui dóna una validació final a cada metadada. 
 
El que cal fer per a enviar una metadada a IDEC és obrir l’eina que permet enviar les 
metadades, i que un cop acabada l’edició la metadada s’ha de publicar al catàleg. Aquestes 
metadades es poden visualitzar abans d’enviar-les mitjançant el visualitzador XML i es poden 
imprimir. 

 
Al publicador de metadades cal introduir una direcció URL que apareix per defecte, 
http://delta.icc.es/idecwebservices/metad, en aquesta URL només es publiquen metadades 
referents a l’àmbit geogràfic de Catalunya. A continuació s’ha d’escollir l’arxiu a publicar, 
que es troba al directori Program Files de la carpeta MetaD. Un cop escollida la metadada 
s’ha d’iniciar enviament i la metadada s’enviarà. Finalment apareixerà la següent imatge. Un 
cop hagin estat revisades, seran publicades al catàleg. 
 

 
3. Enviar metadades 
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4.1.3 CATÀLEG DE METADADES 
 
El catàleg de metadades de l’IDEC compleix les especificacions OpenGis 2.033 i CSW 0.934. 
Aquestes especificacions descriuen formes complexes d’interrogació utilitzant l’intercanvi de 
fitxers basats en la codificació XML. Per tal de simplificar la cerca, IDEC posa a disposició 
dels usuaris un servei que permet: 
 

• Consultar el catàleg de forma senzilla i ràpida. 
• Personalitzar la resposta 
• Vincular informació amb els visors de mapes del projecte IDEC.LOCAL. 

 
El catàleg de metadades local presenta la següent interfície: 
 

 
4. Catàleg de metadades de IDEC 

 
A la part superior es troben els elements de cerca “ON” i “QUÈ” per tal d’agilitzar la recerca 
de les metadades per part de l’usuari. Seguidament, l’estat del catàleg IDECLOCAL i a 
continuació el llistat d’organismes locals que disposen les seves dades al catàleg de 
IDECLOCAL.  
 
A la dreta de la pantalla hi ha un visualitzador que també facilita la cerca d’aquestes dades de 
manera gràfica, amb la possibilitat de poder emmarcar una zona i que el catàleg respongui 
amb les metadades de la zona seleccionada. 
 
Un cop escollida la metadada desitjada, l’aplicació mostra, de cada organisme, els serveis, 
dades i metadades de què disposa, tal i com es veu en la següent fotografia. 
 

                                                 
3333  EEss ppeecc ii ff ii cc aacc ii óó  
hhtt tt pp:: // // ppoorr tt aall .. ooppeennggeeooss ppaatt ii aall .. oorr gg// ff ii ll eess // ii nnddeexx .. pphhpp??aarr tt ii ff aacc tt __ii dd==2200555555&&ppaass ss cc ooddee
==aaxx uu00jj uu55rr 11ggff ppff 77kk ff pp22kk 44  
  
3344  SSeerr vv eeii   ddee  cc aatt ààll eegg..   VVeeuurr ee  ppààggii nnaa  1144..   



Posada en marxa d’una IDE Local 35

Segons sigui un servei o una metadada la informació que se’n pot extreure es diferent. En el 
cas d’un servei, el catàleg ofereix la disponibilitat i els detalls d’aquest servei. Si es tracta 
d’una metadada de dades, es pot obtenir la metadada reduïda o completa, i el proveïdor. 
 

4.2 PUBLICACIÓ A IDE LOCAL 
 
Les capes afegides a l’editor d’objectes s’utilitzen per a una posterior publicació als diferents 
visors de mapes que es poden tenir configurats. 
 
Es poden crear diverses aplicacions35 per poder carregar aquestes capes en visors diferents, 
com pot ser el cas d’un visualitzador per a un de general, amb totes les capes creades, o bé per 
a d’altres en concret, com pot ser un de turisme, o un carrerer, o en aquest cas, per a la pàgina 
web del centre BTT, segons les necessitats i la informació de la que disposi cada ajuntament. 
 
Per publicar aquestes capes cal situar-se a l’editor d’objectes i publicar les capes mitjançant  
el botó      per de poder escollir quines capes s’incorporen a cada una de les aplicacions que 
s’han creat. 
 

4.3 VISOR DE MAPES 
 
El Centre de Suport IDEC ofereix un visor de mapes i, a partir d’aquí oferir informació a 
partir de la superposició de capes. Aquest visor disposa d’eines habituals, com fer zoom, 
obtenir diferents visions del municipi (mapa Google, mapa ICC, foto ICC, etc.), extracció 
d’atributs, obtenir coordenades d’un punt i mesurar. 
 
Les funcionalitats d’aquesta aplicació són dues: 
 

• A partir de la superposició i la combinació de capes que l’usuari pot seleccionar entre 
el ventall de WMS disponibles36, a més de les que l’administració de l’ens local pot 
crear37. 

 
• La personalització del visor, adaptant-lo a l’entorn corporatiu i predefinint les capes a 

visualitzar38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3355  AAnnnneexx   ––  11  
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La interfície d’aquest visor és bàsica, tal i com es veu a la següent captura. Té els controls de 
moure el mapa, zoom en un quadrat, extracció d’atributs (GetFeatureInfo)39, obtenció de les 
coordenades d’un punt, i la de poder calcular distàncies. A més a més ofereix la possibilitat 
d’escollir la base de referència, ja sigui per mapes o per fotografies, tant de Google, com de 
l’ICC i també de l’Open Street Map (OSM), encara que també hi ha l’opció de tenir el fons 
blanc. 
 

 
5. Interfície del visor de mapes 

 
A l’esquerra del marc principal (on es veu la cartografia) hi ha un llistat amb els WMS 
disponibles per a l’aplicació, i que han estat escollits per l’administrador de la IDE. També 
ofereix a la zona superior un cercador que permet buscar per carrer, per topònim, per adreça 
postal i per referència cadastral. 
 
Aquesta imatge té els paràmetres de visualització predeterminats que porta l’aplicació, i no en 
conté paràmetres de personalització, tot i que si que duu un logotip, els mapes i el títol 
personalitzats. 
 

4.3.1 CAPES IDELOCAL 
 
Les capes d’informació que es troben a la carpeta IDELocal són les que provenen del servidor 
que IDEC ofereix al municipi. Aquestes són les capes que s’han creat anteriorment40. Per 
poder visualitzar aquestes capes s’ha de seleccionar el servidor que es desitja veure. Un cop 
seleccionat el servidor es poden activar o desactivar certes capes. De les capes publicades a 
IDE Local se’n pot extreure informació, igual que les que estan publicades en altres servidors. 
Per obtenir la informació dels elements de les capes cal seleccionar la icona d’extracció 
d’atributs ( i ). Apareix una nova finestra on apareix la informació alfanumèrica de l’objecte. 
 
Dins la finestra d’atributs, apareixen diferents camps, que aporten informació, d’aquests 
camps alguns porten fotografies, o arxius comprimits que contenen un arxiu GDB i GPX.  
 
                                                 
3399  AAnnnneexx   ––  22  
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Aquests arxius estan ubicats en una carpeta FTP (Protocol de Transferència d’arxius) per 
poder enllaçar-los amb el vincle corresponent. 
 

 
6. Extracció d'atributs d'un objecte 

 
L’editor d’objectes a l’hora de crear una capa permet posar-hi un vincle, que pot ser una 
pàgina web i una imatge. Si la capa no es crea a l’editor d’objectes, pels motius que sigui, 
aquesta capa no permet utilitzar les adreces com a vincle, i el que s’ha de fer és copiar la 
direcció a la barra de cerca del navegador. 
 

 
7. Extracció d'atributs d'un objecte 

 
La diferència entre aquestes dues fotografies és que la capa de Barraques a estat creada amb 
gvSIG i carregada posteriorment a l’editor d’objectes per publicar-la i no és possible veure la 
fotografia, en canvi, la capa Litoral ha estat creada a partir de l’editor d’objectes i publicada. 
En aquest segon cas si que es visible la fotografia i en seu vincle a una pàgina web.  
 
S’ha enviat una suggerència a IDEC perquè quan es carregui un arxiu que contingui alguna 
URL, aquesta pugui tenir un vincle directe, sense necessitat d’haver de copiar l’adreça. 
 
Pel que fa als arxius ZIP, que contenen els tracks de les rutes del Circuit de BTT poden ser 
descarregats de la mateixa manera que és possible veure una fotografia. 
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5 ANÀLISI DEL COST 
 
En aquest apartat estan definits els costos que intervenen en el pressupost de posar en marxa 
una infraestructura de dades espacials local. 
Per la posada en marxa d’una Infraestructura de Dades Espacials Local cal tenir en compte 
diversos aspectes, com pot ésser el programari, el material per a la recopilació de la 
informació, les hores del personal que les desenvolupa, etc. 
 
Desglossament dels costos que han intervingut en el projecte: 
 
Programari: 

• Autocad  LT= 890 €  
• gvSIG = 0 € 
• MetaD = 0 € 

 
Material per a la obtenció de dades GPS: 

• Gps Oregon 550 = 370 € 
 
Hores de treball dedicades: 

• Hores personal = 600 hores 
 
El cost és aproximat. 
 
Comptant que IDEC.LOCAL ofereix diverses funcionalitats que permeten crear una IDE, els 
costos poden ser pràcticament 0€. 
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6 AMPLIACIONS 
 
En el següent capítol s’explicarà una possible ampliació del projecte de Posar en marxa una 
Infraestructura de Dades Local. 

6.1 TESAURUS 
 
Un tesaurus és una llista alfabètica de mots utilitzats per a classificar la documentació de les 
metadades. El programa MetaD incorpora una sèrie de Tesaurus, creats pel Centre de Suport 
IDEC. Aquests Tesaurus estan classificats en diferents temàtiques, que van des de la 
toponímia general de tot Catalunya, fins a una altra com pot ser l’economia i l’energia. 
Aquestes temàtiques estan separades per diferents tipus. 
 
En la edició de les metadades, MetaD permet introduir paraules que descriuen el contingut de 
les dades però també es possible importar Tesaurus propis, de manera que alhora de crear 
metadades la utilització de paraules clau és més ràpida i més ordenada. 
 

6.2 INTEGRACIÓ A IDEC LOCAL 
 
En el present projecte no s’ha configurat cap servidor de mapes, sinó que s’ha utilitzat una 
part del servidor que IDEC Local proporciona als municipis amb pocs recursos.  
 
Com s’exposa a l’inici del projecte, el consorci AOC i el CS de IDEC duen a terme aquesta 
iniciativa, juntament amb els municipis que s’hi vulgui afegir. Un municipi per poder-se 
integrar a IDEC Local ha de complir certs requisits i en aquest cas, el que no s’ha pogut 
realitzar és el d’obtenir un servidor de mapes propi. 
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7 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 

L’elaboració d’aquest projecte m’ha fet prendre consciència de la importància que estan 
prenent les Infraestructures de Dades Espacials en el món de la informació geogràfica i  
l’intercanvi d’aquesta. Cada dia més s’utilitzen eines d’aquest tipus per a la vida 
quotidiana a l’hora de voler trobar un lloc en concret, o saber en quin pla parcial es troba 
la nostra casa. 
 
A més a més m’ha permès desenvolupar coneixements adquirits durant el transcurs de la 
carrera, a part d’aprendre’n molts de nous, aprendre a utilitzar nous programaris i a 
realitzar tasques mai vistes en els estudis. 
 

• Obtenció de informació geogràfica. 
• Tractament de la informació. 
• Aprenentatge de l’ús d’un programari nou. 
• Publicació de la informació. 
• Creació de metadades. 
• Etc. 
 
L’objectiu principal s’ha assolit. S’ha realitzat, un exemple del que és la construcció 
d’una IDE Local mitjançant les eines que proporciona IDEC per a entitats municipals. 
Utilitzant les eines que ofereix, a més d’altres eines que permeten treballar amb 
informació geogràfica, eines per a la creació de dades, etc. 
 
El resultat ofereix un visor de mapes on es pot visualitzar i consultar tota la informació. 
 
Qualsevol municipi, per pocs recursos que tingui, gràcies a la iniciativa IDEC Local pot 
disposar d’una IDE per al seu municipi, amb els avantatges que això comporta per a 
tothom. 
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10 CONTINGUT DEL CD 
 

• Memòria 
• Plànols 
• Annexes 
• Carpetes amb altres fitxers (Shapefiles, metadades, etc.) 

 
 


