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RESUM 

Aquest projecte consisteix en la implementació d’un servidor web per a continguts de 

sistemes d’informació geogràfica. 

L’àmbit geogràfic de la zona de treball es centra al municipi de La Seu d’Urgell, 

organisme amb el que s’ha dut a terme un conveni de col·laboració durant 3 mesos. 

La finalitat d’aquest treball és poder facilitar una eina de treball al personal funcionari de 

l’administració de l’Ens Local, per tal de minimitzar costos en els tractaments de dades i 

poder interpretar el territori d’una forma més senzilla i útil. 

Donat el requeriment de múltiples usuaris dins de l’Ajuntament, s’opta per la creació 

d’una aplicació amb una interfície d’usuari Web totalment intuïtiva, per tal de facilitar-ne 

el maneig i la seva integració en el personal del consistori. 

La metodologia de treball ha sigut la següent: 

Recopilació d’informació 

 Cercar el mètode de programació òptim per tal de cobrir les necessitats de 

l’Ajuntament. 

 Obtenir les capes d’informació geogràfica a tractar (cadastre, xarxa d’aigües..) 

que posteriorment seran objecte d’un estudi per tal de determinar la seva 

implementació en funció de les necessitats requerides. 

Desenvolupament del projecte 

 Tractament de les capes d’informació geogràfica de Cadastre per a l’obtenció 

d’un mapa amb les diferències cadastrals respecte l’última actualització, 

corresponent al 2001. 

 Incorporació de la capa de la xarxa d’aigües del municipi. Transformació al nou 

sistema de referència ETRS89 per poder treballar en harmonia amb les demès 

capes. 

 Programació de l’aplicació web, on es superposarà les diverses capes amb la 

ortofoto i el carrerer de Google Maps. 

Testejar l’aplicació i resolució d’errors 

 Un cop finalitzada la part del tractament de dades i la seva posterior incorporació 

a l’aplicació web creada, caldrà fer una sèrie de consultes, per tal de posar a 

prova el rendiment i localització de possibles errors. 

 Conclusions sobre el resultat esperat del projecte. 
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GLOSSARI 

API - Application Programming Interface. Interfície de programació d’aplicacions. 

CAD – Computer-Aided Design, Disseny assistit per ordinador. 

DBF – Arxiu que està contingut dins d’un ShapeFile. Guarda informació dels atributs. 

DGC – Direcció General del Cadastre. 

DWG – Format propi d’AutoCAD per arxius de dibuix computaritzat. 

DXF – Drawing eXchange Format. Format gràfic vectorial. 

ED50 – European Datum 1950. Antic sistema de referència geodèsic usat a nivell 

europeu. 

EPSEB – Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989. Actual sistema de referència 

geodèsic usat a nivell estatal i europeu. 

gvSIG – Programari de codi lliure especialitzat en el tractament d’informació geogràfica. 

IBI – Impost de Béns Immobles. 

ICC – Institut Cartogràfic de Catalunya. 

IDEC – Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. 

INE – Institut Nacional d’Estadística. 

MTIG – Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica. 

PDF – Portable Document Format. 

ShapeFile – Format vectorial d’emmagatzematge digital on es diposita la localització 

dels elements geogràfics i els atributs associats.  

SIG – Sistemes d’Informació Geogràfica. 

UTM – Universal Transverse Mercator. 

SQL - Structured Query Language. 

WFS . Web Feature Service. 

WMS – Web Map Service. 
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PREFACI 

Per un Ajuntament petit com el nostre és imprescindible tenir la mirada posada en 

aquelles innovacions i eines que ens ajuden a fer millor la feina i alhora donar un millor 

servei al ciutadà. El projecte d'implementació d'un servidor web per a continguts SIG, 

elaborat per l'urgellenc Jordi Besora, persegueix aquest doble objectiu que explicava a 

l'inici. 

Transformar les inacabables bases de dades, els fulls de càlcul i altres llistats en un 

mapa que vincula dades alfanumèriques amb un territori, constata de nou aquella dita 

que val més una imatge que mil paraules, o que mil graelles podríem dir en aquest cas. 

Ha estat, sense dubte, una feina útil i necessària que a més s'ha realitzat amb 

programari de codi lliure, cosa que ens dóna camp per córrer en el futur.  

A banda d’útil i necessària és també una bona feina executada pel Jordi Besora, al qual 

vull agrair la seva bona disposició en tot moment. Convertir el seu projecte fi de carrera 

en un instrument útil per al seu aprenentatge, però també per al seu municipi ja diu molt 

d'una persona.  

Estic convençut que l'avaluació que es realitzi d'aquest treball serà proporcional a la 

il·lusió, l'empenta i el rigor que ell ha demostrat durant aquests mesos de col·laboració. 

 

Albert Batalla i Siscart 

Alcalde de La Seu d’Urgell 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte final de carrera ha estat realitzat en el marc del conveni de cooperació 

educativa amb l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, organisme amb el qual s’han establert 

uns eixos de treball per poder satisfer les necessitats creades arran de l’auge de les 

noves tecnologies de la informació. 

Tal i com es podrà observar, la temàtica d’aquest projecte està clarament encarada als 

Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) on es posen en pràctica gran part dels 

coneixements apresos a les assignatures de Cartografia (I, II, III) i Fonaments dels SIG. 

També han estat de gran ajuda les matèries optatives de SIG i Infraestructura de Dades 

Espacials. 

Amb aquests coneixements i línies de treball, es pretén realitzar un SIG de fàcil maneig 

per al personal funcionari de l’Ens Local, de forma que pugui ser utilitzat des de 

qualsevol computadora del consistori. 

 

1.2 SITUACIÓ ESPACIAL 

L’aplicació web engloba l’àmbit del municipi de 

La Seu d’Urgell, pertanyent a la comarca de l’Alt 

Urgell de la província de Lleida. Té una 

superfície aproximada de 15,4 Km2 i una 

població de 13.009 habitants, segons dades de 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) l’any 2011. Delimita amb els municipis de les Valls 

de Valira, Estamariu, Alàs i Cerc, Ribera d’Urgellet, i Montferrer i Castellbò. 

 

1.3 PROBLEMÀTICA EXISTENT 

El sorgiment de l’elaboració del projecte rau en les necessitats de l’Ens Local envers la 

quantitat de programaris que s’ofereixen per al tractament de dades d’aquest tipus. La 

gran majoria requereixen del pagament d’una llicència i de la contractació de certs 

serveis de manteniment, costos que consistoris de poca envergadura els és costós de 

mantenir. 

Aquesta eina, serà la base d’estudi de l’actual parcel·lari per a curt termini dur a terme la 

revisió cadastral del municipi, resultat que determinarà les vies a seguir per tal de 

determinar amb l’administració competent, en aquest cas la Direcció General del 

Figura 1.2.1 
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Cadastre (DGC), de possibles errors en el càlcul i posterior modificació abans de fer 

pública la revisió. 

També es podrà visualitzar la xarxa d’aigües del municipi, infraestructura que s’ha 

expandit en els darrers anys. Això proporcionarà una eina de gran utilitat per al personal 

de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament. 

D’aquesta forma, aquest projecte es pot comprendre com un treball que facilitarà el 

treball diari al personal administratiu del consistori, estalviant el consum de recursos 

contaminants. 

 

1.4 OBJECTIUS 

Bàsics: 

 Posada en coneixement de l’estat dels programaris que s’utilitzen al consistori, per 

fer-ne un estudi i un pla de viabilitat encarat a la utilització de programari de codi 

lliure. 

 Crear l’aplicació web per tal que el personal funcionari de l’Ens Local pugui fer-ne ús i 

així de retruc permetre l’estalvi en costos derivats del pagament de llicències. 

 Permetre a llarg a termini l’addició de més capes d’informació, així com millorar-ne la 

interfície amb l’usuari, tant estètica com funcionalment. 

Específics: 

 Investigar el funcionament del programari gvSIG 

 Aprenentatge de treball amb programaris com Geoserver per a la seva publicació 

web. 

 Treballar amb la plataforma de visualització de mapes OpenLayers. 

 Aconseguir que l’aplicació web sigui de fàcil ús i intuïtiva per a tot el personal de l’Ens 

Local, per tal que no es requereixi tenir un nivell avançat d’informàtica o de maneig 

de dades geoespacials. 

 Enriquiment de la interfície: creació de barra d’eines. 
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2 ESTAT DE L’ART 

Un anàlisis breu dels SIG existents en l’actualitat permet diferenciar entre dues grans 

tipologies d’aplicacions: 

 Plataformes genèriques de treball, amb tota la seva funcionalitat i, conseqüentment, 

complexitat. En aquests casos, el tipus d’usuari que es requereix, ha de tenir 

coneixements previs de SIG i de la utilització del programari corresponent. 

 Aquelles que ja han sigut adequades, fetes a mida, amb les característiques del perfil 

d’un usuari en concret. En aquest cas es disposa d’una interfície gràfica perfectament 

simplificada de forma que l’usuari només pot utilitzar les eines estrictament 

necessàries i determinades pel programador.  

Donats els objectius fixats al inici del projecte, pren força la segona via, la d’una 

aplicació de fàcil accés i maneig. 

Existeixen molts entorns per les aplicacions web que depenent de la seva complexitat 

seran els apropiats en funció de les necessitats de cada client final, i que el 

programador haurà de saber. 

En aquest cas, els llenguatges de programació usats han sigut: HTML, PHP i 

JavaScript. Les seves característiques principals són les següents: 

 HTML: és el llenguatge més popular utilitzat en pàgines web que defineixen atributs. 

La seva estructura es molt senzilla: incorpora el text mateix del document i les 

etiquetes que poden portar els atributs. 

 PHP: és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per generar pàgines 

web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al 

navegador web ja li arriba la pàgina en format HTML, sense poder visualitzar-ne el 

codi PHP. 

 JavaScript: a diferència de PHP, és un llenguatge de programació interpretat, que 

s’utilitza al costat del client. Això significa que serà el navegador del client qui 

suportarà la càrrega del processament. Avui en dia tots els navegadors actuals 

suporten JavaScript. S’utilitzarà principalment en la creació del mapa on el client o 

l’usurari hi podrà interactuar. 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge_de_programaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A0gina_web
http://ca.wikipedia.org/wiki/HTML
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2.1 ANTECEDENTS 

En la recerca d’aplicacions SIG similars a la projectada en aquest treball, s’han detectat 

diverses aplicacions, com són les promulgades per la Infraestructura de Dades 

Espacials de Catalunya (IDEC), que posa a disposició de tots els municipis que ho 

sol·licitin una aplicació web per tal de poder utilitzar unes eines geogràfiques basades 

en la interoperabilitat de dades, que permeten visualitzar cartografia pròpia de l’ens local 

sobre capes d’informació d’altres institucions. També s’ha pogut trobar un treball 

acadèmic sobre aquesta temàtica, com es el cas d’un projecte final de Màster en 

Tecnologies de la Informació Geogràfica (MTIG). 

“Aplicativo Web Intranet de Gestión Catastral con Programación Libre”. Autora: 

Alejandra Puerta. MTIG 10a edició. Febrer 2009. 

 

2.2 PROGRAMARIS EN ÚS 

Actualment l’Ajuntament de La Seu d’Urgell disposa de la plataforma “SIG” de l’empresa 

privada ABSIS, usat per al maneig de planejaments i tràmits cadastrals, gràcies a una 

subvenció estatal anomenada “Territorios Digitales”. A dia d’avui, aquesta aplicació no 

està donant els fruïts esperats, ja que els està reportant diversos problemes, tant tècnics 

(a nivell d’integració), com de sostenibilitat econòmica, derivats  dels seus alts 

manteniments, ja que cada mòdul requeria la compra de la seva respectiva llicència i 

s’hi associava una quota de manteniment. Altrament, en el món del codi lliure, el 

consistori havia firmat un conveni amb IDEC, que va portar a la creació d’un visor on s’hi 

van afegir capes procedents de servidors del cadastre i de monuments d’interès turístic. 

Amb tot, l’Ajuntament va concloure que l’eina, tot i ser un avenç en el món de la 

programació lliure, els seus mòduls eren difícils de personalitzar, i es preferia un visor “a 

mida” que complís amb les necessitats funcionals bàsiques. 

Aquests inconvenients, van fer que el consistori es plantegés un canvi en el programari 

de gestió dels SIG, optant per desenvolupar un programari web propi de codi lliure. 

Essent coneixedor per part del consistori que un estudiant universitari estava finalitzant 

els estudis de d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, se li va proposar d’iniciar el 

desenvolupament d’aquesta nova eina, la qual s’espera que en un futur pròxim acabi 

substituint de forma funcional el programari que actualment s’usa. 
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3 PROPOSTA DEL SISTEMA 

 

3.1 REQUISITS DEL SISTEMA 

 

3.1.1 REQUISITS FUNCIONALS 

Un requisit funcional es concep com una característica del sistema que expressa una 

capacitat d’acció del mateix, es a dir les parts principals que faran funcionar l’aplicació, 

que són les següents: 

 Pàgina de benvinguda que estarà relacionada directament a la aplicació creada. 

 Els anagrames de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Escola Politècnica 

Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, que 

permetran accedir a cadascuna de les pàgines webs oficials que han fet possible el 

programa. 

 Secció restringida: Es demanarà a l’usuari les seves credencials per tal d’accedir a la 

informació, al no ser de domini públic. 

 Consola de capes on l’usuari podrà interactuar quines capes vol visualitzar i/o 

superposar entre sí. 

 Visualitzar un mapa dinàmic, a partir del visualitzador OpenLayers. 

 Eines del mapa dinàmic:  

o Permetre la superposició de la capa de diferencials cadastrals, amb les ortofotos 

de Google i el seu carrerer. 

o Escala numèrica que de la mateixa forma que el mapa, variarà en funció del 

zoom. 

o Zoom mitjançant una finestra indicada amb el ratolí i una barra lateral. 

o Navegació per el mapa, tant amb el cursor com amb quatre fletxes perpendiculars 

dos a dos. 

o Localització a través de coordenades: en funció de la posició del cursor 

s’informarà en temps real de les coordenades. 

 Botó d’impressió de mapes, amb el qual es podrà obtenir un mapa físicament en 

paper amb la escala corresponent. 

 Manual d’usuari i compatibilitats del sistema. 

 Contacte amb l’administrador de l’aplicació per possibles suggeriments i/o errors 

d’aquesta. 
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3.1.2 REQUISITS NO FUNCIONALS 

Aquests requisits són els que a priori no suposen directament una funcionalitat o eina 

concreta com les indicades anteriorment. Es podria parlar de: 

 Multi plataforma: Es permet executar en la gran majoria de navegadors al incorporar 

ActiveX (Explorer) o el mateix Flash (Mozilla Firefox). A més a més, té l’avantatge de 

que es pot usar amb diferents usuaris a la vegada. 

 Interfície intuïtiva: L’usuari ha de trobar una aplicació amb ordre lògic de les eines i 

que no contingui funcionalitats que pugui desconèixer, ja que es tracta de personal 

que prèviament no tinguin coneixements de SIG. 

 Interfície atractiva: Dotar-la d’un disseny amb formes contínues i suaus, per a què 

l’usuari no se li faci pesat (colors llampants, botons rústics i amb fonts de lletres 

dobles, etc.). 

 Accessibilitat: Els seus enllaços amb altres parts de l’aplicació han de ser clarament 

visibles i donar resposta al usuari en casos que els retorni errors a causa d’una mala 

elecció d’eines, com pot ser imprimir una visualització que no contingui cap capa 

activa. 

 Manteniment: Les seves actualitzacions han de ser mínimes, i en aquest cas, per 

motius que afectin la seva estabilitat o errors detectats per l’usuari, per tal que el 

client no es trobi contínuament amb canvis tant de disseny com funcionals, i li 

permeti anar familiaritzant-se amb l’aplicació. 
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3.2 PLANTEJAMENT D’ARQUITECTURA 

L’estil de programació ha estat organitzat mitjançant el sistema de programació per 

capes. Es tracta d’un estil que el seu objectiu primordial és la separació de la capa de 

presentació, la capa de negoci i la capa de dades. 

 

El seu avantatge principal és el desenvolupament que es pot dur a terme en diversos 

nivells i en cas de que sobrevingui algun canvi. 

En el disseny de sistemes informàtics actuals se sol usar les arquitectures multilineal o 

programació per capes. A més a més, permet distribuir el treball de creació d’una 

aplicació per nivells; cada grup de treball està totalment separat de la resta de nivells, de 

forma que només fa falta conèixer la API que existeix entre nivells. 

Application Programming Interface (API): És el conjunt de funcions i procediments o 

mètodes que ofereixen certa biblioteca per ser utilitzat  per un altre programari com una 

capa d’abstracció. 

Exemples: 

 Microsoft Framework .NET 

 OpenGL 

 API for SCSI device interfacing 

 Javascript-C de Mozilla 

 Symfony per a PHP 

 

 

Figura 3.2.1 
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3.2.1 CAPES I NIVELLS 

 

3.2.1.1 CAPA DE PRESENTACIÓ 

Aquesta capa és la que l’usuari pot visualitzar i interactuar; li presenta el sistema, li 

comunica la informació i captura la informació d’aquest en un procés mínim. Aquesta 

capa es comunica únicament amb la capa de negoci. També es coneguda com interfície 

gràfica i ha de tenir la característica de ser “amigable” per a l’usuari. Generalment es 

presenten en forma de formularis. 

 

3.2.1.2 CAPA DE NEGOCI 

Aquí és on es reben les peticions de l’usuari i s’envien les respostes desprès del procés. 

Es denomina capa de negoci (i inclús de lògica de negoci) perquè es on s’estableixen 

totes les regles que han de complir-se. Aquesta capa es comunica amb les de 

presentació per rebre les sol·licituds i presentar resultats, i amb la capa de dades, per 

sol·licitar al gestor de la base de dades per emmagatzemar o recuperar dades d’aquest. 

Les seves característiques principals són: 

 Tota aplicació té codi per implementar regles de negocis. 

 Es pot seleccionar d’emmagatzemar la lògica de negocis sobre cada estació de 

client, o optar per executar-la sobre un servidor d’aplicacions. 

 No tota lògica de negocis es la mateixa. Algunes requereixen un freqüent accés a les 

dades, però una interfície d’usuari robusta necessitarà una lògica de negocis per a la 

validació d’entrada dels camps, càlculs en temps real o altres interaccions d’usuari. 

 

3.2.1.3 CAPA DE DADES  

En aquesta capa es farà la selecció demanda a la base de dades i es retornarà aquesta 

informació a la capa servidora Web. Concretament serà usat per a l’autenticació de 

l’usuari per tal d’accedir al visor.  

En el cas d’aquest projecte, la capa de negoci i de dades s’opera en el mateix servidor. 

A nivell físic s’han agrupat mitjançant el programari “WampServer”, que serà 

l’encarregat d’allotjar els arxius al servidor, i també conté l’eina d’administració de bases 

de dades Structured Query Language (SQL). 
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3.2.2 ALTERNATIVES PROPOSADES 

Les alternatives proposades durant el pla d’estudi, varen ser les següents: 

Tractament dels arxius de geometries SHAPE: 

 ArcGIS 9.3 o 10.0 

 ArcVIEW 

 gvSIG 1.11 

Tractament dels arxius CAD: 

 AutoCAD 2012 (versió educativa) 

Servidor de mapes: 

 GeoServer 

 MapServer 

Servidor web, gestor de la capa de negocis i de dades: 

 XAMPP 

 WampServer 

Visualitzador de les capes d’informació:  

 OpenLayers 

 Google Maps 

 

3.2.3 ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Donada la necessitat d’un canvi de rumb en termes econòmics, s’ha apostat per la 

implementació de programaris de codi lliure, per minimitzar-ne els costos. És per això 

que s’han escollit les següents aplicacions: 

 

 

gvSIG 1.11 

Última versió estable del programari creat a la Comunitat Valenciana amb el suport del 

Fons de Desenvolupament regional de la Comunitat Europea i la Generalitat 

Valenciana. Amb aquesta aplicació s’han usat les eines de connexió a servidors Web 

Map Service (WMS), taules de les bases de dades POSTGIS i capes de geometries 
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ShapeFile, juntament amb eines que proporciona un programari d’aquestes 

característiques (geo-processament, edició de taules, unions, etc.). La raó per la qual 

s’ha decantat l’ús d’aquest programa, rau en el fet no haver de pagar per l’obtenció de 

llicència i reunir les eines que per aquest projecte requerien. 

 

 

Geoserver 2.1.3 

Darrera versió estable del servidor de codi lliure escrit en Java, que permet als usuaris 

la publicació i edició de dades geoespacials des de diferents formats i fonts. Per aquest 

motiu s’ha usat aquest servidor al suportar els formats d’entrada com poden ser: 

ShapeFile, POSTGIS i Oracle. En quant als formats de sortida podem obtenir formats 

del tipus JPEG, GIF, PNG, SVG, GML i KML, entre d’altres. 

 

 

WamServer 2.2 

Aquest programari és molt complet en quant les necessitats del projecte, ja que 

incorpora una infraestructura d’Internet que permet la utilització de pàgines de codi 

HTML a la xarxa utilitzant les següents eines: 

 Windows: En el nostre cas la versió del sistema operatiu serà Windows 7 (64 bits). 

 Apache: Executor de les crides al servidor web. 

 SQL: Gestor de la base de dades. 

 PHP: Llenguatge de programació que ens servirà per a les crides a la BBDD. 

 

 

 

AutoCAD 2012 

En aquest cas no s’ha pogut evitar el programari d’origen privat, tot i que s’ha usat la 

versió educativa, que ha permès usar les mateixes característiques que el no educatiu, 

gràcies a la integració que els últims anys ofereix Autodesk d’apropar el seu programari 

a la comunitat educativa universitària. S’ha usat per a la visualització i tractament previ 

de la xarxa d’aigües, com ha sigut el seu canvi de projecció del Datum Europeu ED50 al 

sistema de referència actual, l’ETRS89. 
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OpenLayers 

Es tracta d’una biblioteca en codi JavaScript de codi obert que permet visualitzar mapes 

interactius en els navegadors web. Ofereix una biblioteca d’aplicacions (API) per tal 

d’accedir a diferents fonts d’informació: WMS, Web Feature Service (WFS), 

OpenStreetMap, mapes provinents de Google Maps, Bing, etc. La seva elecció rau en 

ser la que té un major creixement i popularitat els últims anys. 

 

3.2.4 ENTORN DE TREBALL I RESTRICCIONS 

A continuació es descriuen els requeriments bàsics que l’usuari ha d’estar dotat a priori 

per tal d’una visualització òptima dels recursos, programaris els quals han estat testejats 

prèviament: 

 Sistemes Operatius: 

o Windows (Seven, Vista, XP) 

o Ubuntu (10.04 o superior) 

o Mac OS X (10 o superior) 

 Navegadors: 

o Google Chrome (testejat en la versió 19.0.1084.52 m per a Windows) 

o Mozilla Firefox (3.0 o superior en entorns Linux i Windows) 

o Microsoft Internet Explorer (7.0 o superior) 

o Safari (testejat en la versió 5.1.7 per a Windows i Mac) 

o Opera (testejat en la versió 11.64 per a Windows) 

 Connexió de banda ampla a Internet. 
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4 ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA 

 

4.1 PERFIL D’USUARI 

L’usuari que visualitzarà les dades, serà un tipus de client molt particular, un funcionari 

de l’Ens Local, donat que part de la informació que es proporciona no es d’abast públic, 

com és la xarxa d’aigües de la ciutat. 

És per aquest motiu que s’ha optat per l’addició d’un petit mòdul identificatiu, en el qual 

el funcionari en qüestió prèviament n’haurà obtingut l’autorització pertinent a 

l’administrador del sistema, persona que introduirà a la base de dades SQL la nova 

credencial. 

 

4.2 MODEL DE DADES 

 

4.2.1 DISTRIBUCIÓ I INFORMACIÓ DE LES PARCEL·LES DEL MUNICIPI 

El primer temàtic a incorporar i tractar han sigut les geometries parcel·làries urbanes. La 

font d’obtenció de les dades ha sigut la “Sede Electrónica del Catastro” 

(https://www.sedecatastro.gov.es). Per poder-hi accedir, és necessari tenir credencials 

digitals. Per aquesta raó es va procedir a donar-se d’alta al portal web que proporciona 

de manera gratuïta aquest servei, l’IdCAT (https://www.catcert.cat). Després dels tràmits 

corresponents i la instal·lació del certificat a la computadora, es va accedir al servei de 

descàrrega massiva de dades, des del qual es pot obtenir dades i cartografia dels 

diferents municipis estatals. En el nostre cas, s’han descarregat les dades del municipi 

de La Seu d’Urgell, les de sòl Urbà sense historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.1.1 

https://www.sedecatastro.gov.es/
https://www.catcert.cat/
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De les capes disponibles seleccionarem la que fa referència a les parcel·les cadastrals. 

Amb aquesta selecció el sistema ens retorna en un fitxer comprimit en el qual hi ha 

albergat els arxius en format ShapeFile1, i que carregarem al programa gvSIG per al seu 

tractament. 

Les dades alfanumèriques que incorpora el fitxer són les següents: 

MAPA: Codi del mapa al que correspon la via. Integer 6.  

MASA: Agrupacions de parcel·les (illes de finques en urbana i polígons de rústica).  

DENOMINA: Denominació de la via. Varchar 25. 

VÍA: Codi de la via (o element). Integer 10.  

PARCELA: Codi de parcel·la, dins de la illa de cases o polígon. Varchar 5.  

REFCAT: Referència cadastral de la parcel·la. Varchar 25.  

HOJA: Posicions 8 a 14 de la referència cadastral (urbana) o codi de sector (rústica). 

Varchar 7.  

COORX: Coordenada X del centroide (un punt interior a la construcció). Integer 9.  

COORY: Coordenada Y del centroide. Integer 10.  

AREA: Superfície del element en metres quadrats. Integer 10.  

NUMERO: Número de portal. Integer 4. 

NUMERODUP: Indicador de número duplicat. Varchar 1. 

 

                                                
1
Resolució de la direcció general del cadastre en la que s’aproven els criteris d’accés, mode 

d’entrega i condicions: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/legislacion/ovc/resoluciondgc20110323_tfs.pdf 

Característiques completes de la cartografia cadastral en format ShapeFile. Versió 1.0: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf 

Manual d’usuari per a la descàrrega de Cartografía en format ShapeFile. Versió 1.0: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descargas_shapefile.pdf 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/legislacion/ovc/resoluciondgc20110323_tfs.pdf
http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf
http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descargas_shapefile.pdf
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Per una altra banda, s’hi ha incorporat la capa de la xarxa d’aigües, que ha sigut cedida 

per el cap del departament de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament. Aquest fitxer contenia 

diversa informació que s’ha eliminat al no considerar oportú per a la finalitat d’aquest 

treball, com es el cas de corbes de nivell, vegetació i les parcel·les, ja que aquestes 

últimes ja les hem obtingut per part del cadastre. Per una altra banda, s’hi ha afegit una 

capa, en la qual s’hi representen els vèrtex geodèsics de la zona, un total de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.2 
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4.3 CANVI DE SISTEMA DE REFERÈNCIA GEODÈSIC 

La principal característica en un visor amb diferents capes d’informació geogràfica, és la 

de tenir un sistema de referència homogeni. 

Inicialment, la capa de geometries ShapeFile provinent del Cadastre, ens ve donada per 

la projecció UTM 31N del sistema de referència “European Terrestrial  Reference 

System 1989” (ETRS89). Degut al recent canvi de sistemes de referència, no tots els 

arxius estan al dia, com es el cas de la xarxa d’aigües, que ens venia donada pel 

sistema “European Datum 1950” (ED50). Necessitarem doncs efectuar una 

transformació en el sistema de referència de l’arxiu “Computer – Aided Design” (CAD). 

Per fer-ho obrirem primerament l’arxiu CAD, i a la vegada entrarem al portal web de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en el qual hi ha la informació pertinent a efectuar en 

el canvi de sistemes de referència2, depenent del software que s’usi. El manual per a 

arxius CAD es troba a Geodèsia / ETRS89 / Recursos / Guia per a AutoCAD. Un cop 

descarregat l’arxiu comprimit es procedeix a la transformació, que consisteix a dur a 

terme 3 operacions: gir, escalament i desplaçament. 

 De ED50 a ETRS89 De ETRS89 a ED50 

Tx (m) -129,549 129,547 

Ty (m) -208,185 208,186 

µ 0,0000015504 -0.0000015504 

α (´´) -1,56504 1,56504 

 
Taula 4.3.1 

 

L’ordre d’aplicació dels paràmetres i les seves consideracions ha de ser el un dels 

següents: 

 “Girar” (α), “Escalar” (1+µ) i “Desplaçar” (TX i TY). 

 “Escalar” (1+µ), “Girar” (α) i “Desplaçar” (TX i TY). 

 El factor d’escala (1+µ) ha de prendre les coordenades (0,0) com a origen de la 

homotècia (o escalat). 

 El gir (α) ha de prendre les coordenades (0,0) com a centre de rotació. 

                                                
2
 Normes i estàndards en el canvi de sistemes de referència: 

  http://www.cccartografica.cat/Home-CCCC/CCCC/Normes-i-estandards 

http://www.cccartografica.cat/Home-CCCC/CCCC/Normes-i-estandards
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 L’angle (α) s’ha de considerar levogir (en el sentit contrari de les agulles del 

rellotge). 

Cal dir que les distàncies augmenten ≈ 1,5 mm / km i les superfícies ≈ 3,1 m2 / km2 quan 

s’aplica el canvi de sistema de referència de ED50 a ETRS89, i que disminueixen els 

mateixos valors quan s’aplica el canvi invers. La precisió de la transformació (1σ) es 

detalla a la següent taula: 

 

 Component X (m) Component Y (m) 

Diferència max. 0,07 0,06 

Diferència min. -0,10 -0,07 

Diferència mitjana -0,01 -0,01 

RMS 0,04 0,03 

 

Taula 4.3.2 

 

4.4 MANIPULACIÓ DE LES GEOMETRIES 

 

4.4.1 ADEQUACIÓ DE LA CAPA CADASTRAL 

La primera manipulació feta sobre la capa cadastral descarregada, ha estat la d’afegir la 

informació alfanumèrica corresponent als diferencials cadastrals entre el valor de 2011 i 

el de la revisió. Aquesta informació s’ha obtingut a través de l’Oficina de Gestió 

Cadastral i Tributària de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, mitjançant un fitxer de càlcul, 

que degudament tractat, s’ha introduït en una taula SQL per a poder-la inserir al 

programari SIG. Un cop localitzat la clau forana3 en aquesta taula, s’han fusionat les 

dues capes mitjançant l’eina “Unir”. Per tal de no operar amb diferents programes i 

simplificar possibles errors de connexió, s’ha procedit a la unió i posteriorment 

exportació en format ShapeFile, de forma que s’obté una geometria amb l’afegit de les 

tres columnes de la taula. Per fer-ho es selecciona gràficament totes les geometries de 

la capa, i posteriorment s’exporta de la següent forma: Capa / Exportar a.. / ShapeFile. 

El seu resultat final és el següent:  

                                                
3
 És una limitació referencial entre dues taules. Aquesta clau identifica una columna o un grup de 

columnes d’una taula (taula fill) que es refereix a una columna o grup de columnes d’una altra 

taula (taula mestra). 
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Figura 4.4.1.1 

 

El camp que ha servit de referència a la taula de l’arxiu ShapeFile ha sigut el camp de la 

columna “LINK” amb el de “parceles” de la taula SQL. Aquest segon camp no es mostra 

en les operacions d’unió de taules, degut a que la seva aparició comportaria duplicitat 

de dades, cosa innecessària. 

Seguidament s’han segregat en tres arxius, corresponents a la tipologia de divisió 

horitzontal que durant l’anàlisi de capes es va decidir fer. Aquesta divisió és la següent: 

 Superior.shp: Comprèn les divisions horitzontals l’alçada de les quals està per 

sobre del nivell de la via pública. 

 Locals.shp: Comprèn les divisions horitzontals pertanyents als baixos dels 

edificis. 

 Soterranis.shp: Comprèn les divisions horitzontals que estan situades per sota 

del nivell de carrer. 

Gràcies a aquesta subdivisió es podran apreciar amb més claredat els canvis produïts 

en la última revisió, ja que en cas contrari, al tenir diferents consideracions en la 

definició parcel·lària en funció de vivenda, local o soterrani, s’hauria obtingut un valor 

erroni del diferencial de l’edifici a analitzar. 

Un cop realitzat, s’ha passat a fer un estudi de quina seria la millor representació gràfica 

sobre el mapa en funció del diferencial. La raó pel qual s’ha considerat un punt 

fonamental rau en el fet de ser una revisió cadastral preliminar; la finalitat de l’estudi és 
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detectar possibles errors per part de l’administració de Cadastre, de forma que ho 

rectifiquin abans no sigui comunicat al contribuent. 

 

4.4.1.1 DISTRIBUCIÓ DE LES DADES 

El format de distribució emprat per a trobar una llegenda que reflecteixi el més fidelment 

possible la realitat, ha sigut una distribució de sis intervals naturals. Aquesta distribució, 

un cop determinats el nombre d’intervals, es divideix la mostra en aquest nombre de 

parts segons el mètode de Jenks4, en la que s’optimitza en funció de la localització 

natural dels intervals. La llegenda definitiva és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1.2 

 

Tal i com s’observa en els dos últims rangs de les dades, es constata que els valors 

tenen una dispersió superior a les demès, que es concentra entre els valors -20 i 105 %. 

Els valors propers a la xifra de les centenes corresponen a parcel·les que formen part 

d’un dels últims plans parcials que l’ajuntament a dut a terme, de forma que la seva 

requalificació a sòl urbà i posterior edificació ha comportat un augment notablement 

major a la resta. A continuació es mostra en detall el mapa amb les variacions 

corresponents a la capa Superior.shp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1.1.1 

                                                
4
 Aquest mètode proposa, sobre la base d’un anàlisis de la variància, minimitzar-la dins de cada 

classe o rang, i maximitzar-la entre les classes o rangs. Aquest mètode és el millor des del punt 

de vista estadístic, ja que constitueix  grups amb la màxima homogeneïtat i busca una màxima 

heterogeneïtat entre els grups. Els límits de cada rang són valors reals de la distribució.  
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Aquest procés es repetirà per a les geometries Locals.shp i Soterranis.shp de forma que 

ja estaran enllestides una de les temàtiques a incorporar al visor de continguts SIG. 

 

4.4.2 ADEQUACIÓ DE LA CAPA DE LA XARXA D’AIGÜES. 

Per tal d’incorporar aquesta capa al visor, primerament se n’haurà de modificar el seu 

format, ja que l’extensió drawing (*.DWG) pròpia d’AutoCAD no està suportada al 

programari Geoserver. Per aquest motiu, dins del mateix programari es procedirà al seu 

emmagatzematge en format Drawing eXchange Format (*.DXF). De les versions 

disponibles s’ha elegit la més antiga, la “R12/LT12”, l’únic format que gvSIG a dia d’avui, 

en processa totes les dades. Abans d’aquest format s’ha intentar guardar en versions 

més noves, però amb resultats infructuosos, ja que al carregar la capa a gvSIG, ens 

carrega aparentment la capa, però no s’hi guarda cap taula d’atributs, i en 

conseqüència, cap representació gràfica. Després del primer procediment descrit, el 

resultat és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.2.1 
 

 

D’aquesta forma es pot verificar a simple vista, que el canvi de sistema de referència en 

la capa d’aigües emprat està correctament dut a terme, al quedar perfectament 

superposat amb la capa de parcel·les cadastrals, que sabem del cert que està 

representada en el sistema de referència ETRS89. 
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5 DISSENY DEL SISTEMA 

 

5.1 PUBLICACIÓ DE CAPES COM UN WMS 

 

5.1.1 DEFINICIÓ DE WMS 

Un WMS és aquell tipus de servei que ens permet l’obtenció de mapes georeferenciats. 

Les seves característiques principals són: 

 La crida dels seus serveis no retorna dades, sinó una representació gràfica. 

 Es poden superposar capes d’informació amb un ordre modificable. Permet 

poder-les transparentar. 

 Els mapes a superposar han de tenir els mateixos límits, sistemes de referència i 

mida de la imatge. 

 Es poden definir diversos estils i capes. 

 S’hi accedeix via web. 

 Les dades poden procedir de diferents fonts i servidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.1 
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5.1.2 PROGRAMARI DEL WMS 

El programari utilitzat serà el Geoserver, que tindrà la responsabilitat d’emmagatzemar 

les capes i posteriorment rebre la crida a través d’un WMS. La versió instal·lada (2.1.3) 

és la més actualitzada i estable. 

Primer de tot s’ha definit un espai de treball, a on s’hi emmagatzemaran totes les capes 

que prèviament s’han tractat amb gvSIG. Posteriorment a través de l’eina 

, s’ha creat un nou magatzem, el qual permet importar geometries des 

de diferents fonts i servidors. Per les nostres necessitats els únics que ens són útils són 

els de Directori d’arxius i Arxius ShapeFile. La elecció de forma de treball ha estat la 

primera, ja que automàticament mostra tots els arxius de geometries disponibles a la 

carpeta que prèviament s’ha especificat; en la segona opció s’ha de repetir l’acció per 

cada arxiu que es vulgui introduir. 

Per tant, després de dur a terme aquest procediment, hem introduït totes les capes al 

programari amb el següent resultat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.2 

 

La direcció web on s’ha instal·lat Geoserver es http://localhost:8080/georserver/web. 

 

Ja en termes de programació predefinit a través de l’API d’OpenLayers, el codi 

JavaScript5 a implementar al nostre visor, i és el següent: 

 

Variable = new OpenLayers.WMS( 

 “Nom de la capa a mostrar”, “http://localhost:8080/geoserver/wms”, 

 {layers: ‘nom de la capa donada al Geoserver’, styles: ‘’, format: format}, 

 {singleTitle: true, ratio 1} ); 

                                                
5
 Llenguatge registrat per l’empresa Sun Microsistems orientat a les pàgines web, amb una 

sintaxis semblant al llenguatge Java. S’utilitza en tasques i operacions en el marc de la capa de 
client. 

http://localhost:8080/georserver/web
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5.2 APLICACIÓ WEB 

El tipus de pàgina web desenvolupat ha estat creat generalment amb codi “HyperText 

Markup Language” (HTML). La resta de codis usats, JavaScript i “Cascading Style 

Sheets” (CSS), s’han programat per a l’autenticació del personal funcionari i l’estil de la 

pàgina web, respectivament. 

 

5.2.1 PÀGINA BENVINGUDA 

A l’estructura de la pàgina de benvinguda s’hi emmagatzemarà i visualitzarà la major 

part de comandes, lloc on l’usuari podrà accedir a cada un dels recursos de forma 

pràctica i còmoda. La web s’estructura de la següent forma: 

 Pantalla principal: S’hi visualitza el títol del projecte, una imatge del consistori 

amb un menú a la part esquerra de la pantalla. Aquest menú conté: un acordió 

dinàmic, que en funció de la posició del cursor, es desplega mostrant cada una 

de les característiques del visor cadastral i de la xarxa d’aigües; un segon menú 

amb un manual d’usuari i les compatibilitats i/o requeriments del sistema; un 

contacte amb l’administrador de la web, que en cas de tenir algun error durant la 

interacció de l’usuari, pugui expressar-ho mitjançant correu electrònic. 

 Pantalla inferior: Està composta de una fila amb tres columnes on s’hi mostren 

les entitats col·laboradores en aquest projecte, amb els seus respectius 

anagrames. És el cas de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, l’EPSEB i la UPC . 

Cadascun d’ells tenen un enllaç als respectius portals web. 
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5.2.2 VISOR 

En aquesta interfície, l’usuari es troba amb un marc a cavall del menú contextual i 

l’aplicació, que incorpora un visor d’OpenLayers, eines d’augment i reducció, 

superposició de capes, llegenda, i la funció d’impressió. Per tal d’accedir-hi s’han 

d’introduir les credencials, claus que prèviament l’administrador de la web haurà 

proporcionat a l’usuari mitjançant un usuari i una contrasenya. La interfície en JavaScript 

creada és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1 

 

 

La web HTML implementa el següent codi, el qual després de rebre els valors 

corresponents, es connectarà a la pàgina PHP “checkLogin.php” on es verificarà l’usuari 

i contrasenya: 

S’introdueixen les variables en funció del nom que s’ha assignat a la pàgina HTML: 

$login = $_POST['usr']; 

 $pwd = $_POST['pwd']; 

 $option = $_POST['formOption']; 

Connexió a la base de dades: 

mysql_connect("localhost", "root", ""); 

mysql_select_db("pfc"); 

Es selecciona la fila que concorda amb l’usuari i la contrasenya introduïts: 

$result = mysql_query("Select count(*) from credencials Where usuari='$login' and 

contrasenya='$pwd'"); 
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El resultat que la crida retornarà, serà un valor booleà, verdader (1) o fals (0). En cas de 

ser verdader l’usuari accedeix a la pàgina del visor; en cas contrari el retornarà a la 

pàgina d’inici: 

if($val == 1) { 

 if($option == 0) { 

    print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/visor.html\");'>"); 

 } 

 else { 

    print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/visor2.html\");'>"); 

 } 

} 

else { 

 print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/new1pe.html\");'>"); 

} 

print("</body></html>"); 

 
5.2.2.1 VISOR OPENLAYERS 

Tal i com s’ha dit anteriorment l’API d’OpenLayers serà l’encarregada de la visualització 

de les capes d’informació. A part de les capes treballades, s’afegiran dues capes més 

procedents del servidor de Google. 

Introducció de l’arxiu i servidor a la capçalera: 

<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

<script src="../openlayers/OpenLayers.js"></script> 

S’introdueix el codi JavaScript dins el codi HTML. Primer de tot se’n declaren les 

variables: 

<script defer="defer" type="text/javascript"> 

 

var map; 

var untiled; 

var tiled; 

var tiled2; 
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var tiled3; 

var pureCoverage = false; 

var lon = 5; 

var lat = 40; 

var zoom = 5; 

var select; 

 

S’inicialitza una crida en cas que el servidor tingui una fallida al iniciar-se, de forma que 

ho tornarà a intentar fins a un màxim de 5 vegades:  

OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5;    

També s’estipula una funció que permetrà tenir homogeneïtat d’escala entre el 

visualitzador OpenLayers i el servei WMS: 

OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4 / 0.28; 
 
Un cop determinats els paràmetres es procedeix a la execució de la funció principal, la 

qual implementarà al visor tant a nivell de dades com de manera gràfica: 

function init(){ 

Donar per defecte el tipus d'imatge: 

format = 'image/png';     

Paràmetres per defecte del requadre a visualitzar: 

var bounds = new OpenLayers.Bounds(155351.90854265384, 5271056.984789076, 

167476.35595342336, 5157889.519990878); 

var options = { 

controls: [], 

 maxExtent: bounds, 

 maxResolution: 'auto', 

 projection: "EPSG:900913", 

 units: 'm' 

 }; 

Inicialització del mapeig amb les configuracions per defecte: 

map = new OpenLayers.Map('map', options); 
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Exemple de la declaració d’una capa a superposar 

tiled = new OpenLayers.Layer.WMS( 

"Diferencials Superior", "http://localhost:8080/geoserver/wms", 

 {layers: PFC:Aigua_ETRS89_line', 

 transparent: "true", 

 styles: '', 

 format: format, 

 tiled: 'true', 

 tilesOrigin : map.maxExtent.left + ',' + map.maxExtent.bottom}, 

 {buffer: 0, displayOutsideMaxExtent: true}, 

 {wrapDateLine: true}); 

 

Exemple de la declaració d’una capa de fons: 

untiled = new OpenLayers.Layer.WMS("En Blanc", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

 {layers: 'PFC:Superior', 

 styles: '', 

 format: format}, 

 {singleTile: true, ratio: 1},{wrapDateLine: true}); 

Definim les capes de Google: 

var gmap = new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets", {numZoomLevels: 

20},{wrapDateLine: true}); 

 

var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google("Google Hybrid",{type: 

google.maps.MapTypeId.HYBRID, numZoomLevels: 20},{wrapDateLine: true});  

Afegim les capes definides al mapa: 

map.addLayers([untiled, tiled3, tiled2, tiled, gmap, ghyb]); 

Afegim totes les eines al mapa: 

map.zoomToMaxExtent();     

map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine({bottomOutUnits: '', 

bottomInUnits:'', position: new OpenLayers.Pixel(2, 600)})); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar()); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseToolbar()); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale'))); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());     

map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoom()); 
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map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition()); 

map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());  

var options = document.getElementById("options"); 

options.onclick = toggleControlPanel; 

                 

var options = document.getElementById("options"); 

options.onclick = toggleControlPanel; 

} 

Funció que ens retorna una llegenda en funció de la que es seleccioni   

function changeLegend(op) { 

 var idL = document.getElementById("legend"); 

 var img = "llegenda" +op+ ".gif"; 

 idL.style.backgroundImage = "url("+img+")"; 

 idL.style.backgroundRepeat = "no-repeat"; 

 } 

</script> 

 

El resultat final d’aquesta compilació, ens retorna el següent: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5.2.2.1.1 

 

 

 

 

 



Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu d’Urgell 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1.2 

 

 

La superposició amb el mapa de vies públiques de Google és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5.2.2.1.3 
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Visualització semblant amb l’anterior però amb la capa de la xarxa d’aigües vista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1.4 

 

 

Per altra part també s’ofereix visualitzar-ho amb la capa d’ortofotos, que també 

proporciona Google: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1.5 
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Figura 5.2.2.1.6 

 

 

5.2.3 LLEGENDA 

La visualització de la llegenda es pot fer a través de l’opció habilitada a la part inferior 

del mapa, on es pot seleccionar quina de les 4 llegendes implementades es vol 

consultar. Amb un simple clic a l’opció desitjada, se’ns visualitza automàticament la 

nova. 

 

5.2.4 IMPRESSIÓ DEL MAPA 

Per tal de capturar físicament la porció de mapa que estem visualitzant, s’ha afegit a la 

part inferior esquerra del visor, un botó que ens permet imprimir el document visualitzat 

en temps real, tota la informació disponible en pantalla. 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.4.1 
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5.2.5 CONTACTE 

Per tal de reportar a l’administrador del sistema qualsevol error, suggeriment i/o 

proposta de millora del sistema, s’ha habilitat a la pàgina de benvinguda i al mateix 

visor, un enllaç que automàticament obre el gestor de correu per defecte (Outlook, 

Gmail, etc.) amb els conceptes de destinatari i assumpte del missatge predefinits. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.5.1 

 

La seva programació és la següent: 

<a target="_blank" href="mailto:serveis_informatics@aj-laseu.cat?subject=Incidencies 

Aplicació">aquí</a>. </p> 
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6 VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ 

 
Un cop l’aplicació disposa de tots els seus recursos ben configurats i es pot accedir a 

tots els serveis que ofereix l’arquitectura, és el moment de testejar que tot funcioni 

correctament, i en el cas de detectar alguna errata, solucionar-los abans que l’aplicació 

entri en funcionament. En els següents apartats s’intentarà veure les reaccions del 

sistema amb diferents escenaris, començant per una càrrega màxima de l’aplicació, i 

acabant amb un test d’usabilitat del sistema. Posteriorment es procedirà a la seva 

validació per part de personal de l’Ens Local. 

 

6.1 TEST DE CÀRREGA 

En aquest test es compararà l’ús de memòria RAM i CPU del sistema, en funció de les 

capes que es carreguin al visor. Inicialment només estaran oberts els processos que per 

defecte i necessitat s’executen al iniciar el sistema operatiu. S’executarà el programari 

del navegador amb l’aplicació i del servidor WampServer, i posteriorment, s’activaran 

totes les capes per tal de veure el increment d’ús de memòria. 

El procés s’inicia amb un ús de memòria de 1.86 GB i un ús de la CPU del 3%, un valor 

que a priori sembla normal, ja que a part de les aplicacions esmentades és disposa 

d’una connexió de banda ampla i algun accelerador d’aplicacions obert. A continuació 

s’ha procedit a activar totes les capes del sistema amb la corresponent resposta per part 

del rendiment de l’ordinador; el seu ús de memòria s’ha mantingut lleugerament estable 

ja que només s’ha incrementat fins a 1.95 GB, tot i que l’ús de la CPU ha tingut uns 

màxims relatius entorn el 90 %. Al un acció de durada molt curta, i no durant un cert 

temps, es considera que aquest rendiment entra dins d’uns paràmetres sense perill de 

saturació. 

 

6.2 TEST D’USABILITAT DEL SISTEMA 

Per dur a terme aquesta segona i última prova, cal comptar amb la participació d’un 

usuari del futur sistema per a que transmeti les seves sensacions en utilitzar aquesta 

aplicació. L’usuari triat és una persona no vinculada a l’Ajuntament, però que sí té un 

perfil semblant al dels usuari finals de l’aplicació; coneixements bàsics de SIG i nivell 

d’ofimàtica a nivell d’usuari. Les seves aportacions seran de gran utilitat per saber si cal 

modificar res del sistema, saber si s’ha sentit còmode o ha trobat que les reaccions de 

l’ordinador han sigut massa lentes o senzillament no ha funcionat alguna de les seves 

comandes. 
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Primer de tot cal dir que l’usuari es novell pel que fa a la interacció amb aplicacions web, 

fins ara només havia usat programaris específics; tot i això aquest fet no comporta cap 

problema per a seva posada en marxa. Es demana a l’usuari que: 

1. Entri al sistema amb un usuari i contrasenya erronis que se li ha facilitat. 

2. Entri al sistema amb un usuari i contrasenya reals que se li ha facilitat. 

3. Localitzi un immoble mitjançant la visualització gràfica a partir d’un element 

natural (riu) facilitat. 

4. Fer una impressió física de la visualització que l’usuari tenia en pantalla després 

de la localització. 

5. Enviar un correu electrònic des de l’enllaç que es proporciona en cas d’errors o 

suggeriments. 

 

L’usuari ha finalitzat aquestes tasques amb èxit. Desprès de comprovar que les 

credencials eren errònies, ha entrat al manual d’usuari per tal de cercar una resposta a 

la seva incapacitat d’accedir al visor, lloc on ha trobat l’error de la seva credencial: 

“l’usuari s’ha d’escriure amb lletres minúscules i sense espais”. Un cop modificat el 

espai en blanc que contenia el seu usuari, ha pogut entrar sense cap tipus de problema 

al visor. 

Per altra banda l’usuari ha comentat que ha trobat el sistema una mica lent. Això ha 

sigut degut a tenir un programari i maquinari de certa antiguitat, amb una memòria RAM 

de 512 MB i un processador que ara mateix es obsolet. També ha incidit en la impressió 

física del mapa, en el que ha tingut certs problemes al no disposar d’impressora, i que 

hauria sigut més còmode i respectuós amb el medi ambient estar dotat d’un creador de 

PDF. Aquesta opció ja està contemplada en els requeriments del sistema, ja que durant 

l’estudi de l’aplicació es va constatar la carència de certs ordinadors de l’ajuntament que 

no estan connectats en xarxa amb les impressores centrals. 

Per últim, un cop imprès el mapa, ha constatat que la imatge de la llegenda activa, quan 

s’imprimeix no es visualitza, i en el seu lloc apareix en rectangle amb les dimensions de 

la llegenda que hauria s’hauria de visualitzar.  

Es desitjaria disposar d’un ventall més representatiu d’usuaris però el temps constreny i 

es conclou aquest test amb la participació d’un sol usuari extern. L’aportació que pot dur 

a terme el desenvolupador del projecte no s’ha tingut en compte. Test d’usabilitat: 

correcte, amb errors: 

 Visualització de la llegenda: Un cop anotada la incidència, es procedeix a la 

comprovació de l’error. Inicialment la representació de la llegenda havia de ser 

generada dinàmicament per el visualitzador OpenLayers.  No obstant, aquest 



Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu d’Urgell 49 
 

desenvolupament no va ser possible degut a la complexitat que requeria 

l’aprenentatge de l’eina, amb poc contingut didàctic per part dels creadors del 

visualitzador. Es va optar per un creació estàtica de les llegendes i una 

visualització que estèticament fos el més fidel possible a l’opció inicial. S’acaba 

concloent que el problema existent es deu a la manca d’homogeneïtat entre el 

visualitzador OpenLayers  i el desenvolupament dut a terme. 

 

6.3 VALIDACIÓ DEL SISTEMA 

Desprès de les comprovacions pertinents per tal de certificar la correcta usabilitat, el 

següent pas del procés es la validació per part del consistori. En aquest cas l’usuari final 

ha esdevingut un funcionari del propi Ajuntament. 

Aquest usuari, coneixedor de l’estudi inicial del projecte, ha fet una prova de l’aplicació 

d’acord als paràmetres que l’Ajuntament desitja. Primer de tot, se l’ha fet coneixedor de 

les mancances de l’aplicació durant el test d’usabilitat, i acordant una futura millor de 

l’aplicació en cas de que sigui satisfactòria la prova de validació. 

Inicialment ha procedit a activar la capa de l’estudi de la revisió cadastral, i localitzar les 

parcel·les que tenien un increment exageradament desmesurat, propi d’un error 

d’edició. S’ha verificat l’estat de la parcel·la i s’ha conclòs que totes les variacions 

desmesurades són degudes a requalificacions de sòl rústic a sòl urbà, amb la 

conseqüent pujada del preu del Impost de Béns Immobles (IBI). També ha interactuat 

amb la capa de la xarxa d’aigües, on ha corroborat la seva correcta adaptació al nou 

sistema de referència. Amb aquestes dos validacions conclou la prova de l’aplicació. 

Test de validació correcte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu d’Urgell 
 

7 MANUAL D’USUARI 

El manual d’usuari de “Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu 

d’Urgell” com s’ha pogut entreveure anteriorment, es tracta d’una aplicació clarament 

intuïtiva que no requereix grans coneixements tècnics. De totes maneres aquest manual 

d’usuari pot aclarir o guiar certs usuaris novells en aquest camp o altres que vulguin 

explorar al complet totes les funcionalitats del sistema. 

 

 Accés a l’Aplicació 

L’usuari podrà accedir a l’aplicació web mitjançant l’únic arxiu que se li 

proporcionarà de forma visible per tal d’accedir-hi, el fitxer “intro.html” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 

 

 Passos per accedir al visor 

Per tal de visualitzar la informació del visor, s’ha d’accedir a la pestanya 

Aplicacions / Visor Revisió Cadastral i Xarxa d’Aigües: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 
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Seguidament introduirem les credencials proporcionades per l’administrador de 

l’aplicació. En cas de no tenir-ne haurà d’enviar un correu electrònic fent una 

petició de noves credencials o adreçant-se al despatx de Serveis Informàtics de 

l’ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 

 

Atenció! Cal recordar que l’usuari sempre s’introduirà amb minúscules i sense 

espais en blanc 

 

 Maneig del visor 

Arribats a aquest punt només cal operar amb les capes carregades, i visualitzar-

les amb més o menys detall mitjançant les eines d’augment i reducció (1), 

superposició de capes (2), visualització de la llegenda (3) i impressió del mapa 

en curs (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 

 

Les que reben el nom de “Base Layer” són capes intercanviables però no 

superposables entre elles. Són les capes procedents de servidors externs. 
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Les capes “Overlay” són les capes d’informació temàtiques del projecte. En elles 

s’hi visualitzen les variacions cadastrals i la xarxa d’aigües del municipi. És poden 

superposar entre elles sense cap tipus de problema. 

 

 Activar la llegenda 

El format per defecte és la no visualització de la llegenda, ja que el mapa que 

s’inicialitza està completament en blanc. Un cop es passa a la superposició es 

quan es dóna la necessitat d’aquesta, de forma que a la part inferior del visor, al 

centre, hi ha un petit joc de botons on podem seleccionar la capa que més ens 

convingui o senzillament desactivar-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 

 

 Impressió 

Prement el botó de l’icona de l’impressora “ ” s’accedeix a la impressió del 

mapa visualitzat el moment abans de clicar aquesta opció. 

 

 Reportar error o suggerència a l’administrador de sistema 

A la part inferior esquerra del visor, s’hi observa el suggeriment per part de 

l’administrador de sistema, de la comunicació de l’usuari amb aquest, de 

qualsevol error, suggeriment o esmena que tingués respecte l’aplicació. Aquest 

enllaç obre el gestor de correu per defecte de l’usuari per tal de comunicar-s’hi. 

 

 Manual d’usuari 

Enllaç mostrat a l’inici de la pàgina de benvinguda, dins del títol “Com 

Funciona?”. En ell s’hi pot veure el present manual, juntament amb els 

requeriments del sistema per a un funcionament òptim d’aquest. 
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 Requeriments del sistema 

Per tal d’implementar amb la màxima optimització l’aplicació, s’aconsella 

disposar dels següents elements als ordinadors pertinents: 

o Sistemes Operatius: 

 Windows (Seven, Vista, XP) 

 Ubuntu (10.04 o superior) 

 Mac OS X (10 o superior) 

o Programaris: 

 Navegadors: 

 Google Chrome (testejat en la versió 19.0.1084.52 per a 

Windows) 

 Mozilla Firefox (3.0 o superior en entorns Linux i Windows) 

 Microsoft Internet Explorer (7.0 o superior) 

 Safari (testejat en la versió 5.1.7 per a Windows i Mac) 

 Opera (testejat en la versió 11.64 per a Windows) 

 D’aplicació directa: 

 Creador virtual de documents en PDF 

o Connexió de banda ampla a Internet 

o Maquinari 

 CPU: 1,8 GHz o superior 

 Processadors: Intel Pentium 4, Core Duo, o Xeon 

 Memòria RAM: 1,5 GB o superior 

 Propietats de visualització: Profunditat de color de 24 bits 

 Resolució de pantalla: 1366x768 o superior a mida normal (96 ppp) 

 Espai d’intercanvi: Determinat pel sistema operatiu; 50 MB mínim. 

 Espai en disc: 5 MB. Es possible que es requereixi 1-2 MB 

addicionals 
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8 MILLORES AL SISTEMA 

En termes generals, com en qualsevol altra aplicació semblant, s’hii poden incloure 

moltes més millores o eines, donat que la API d’ OpenLayers està composta per més de 

200 eines amb exemples inclosos que faciliten en la mesura del possible, l’adequació 

dels continguts de cada desenvolupador. De totes formes, hi ha certes operacions que 

en una actualització del sistema o demanda probable dels usuaris, com són els 

següents casos: 

 Implementar un servei de crida de geometries, en la qual després de clicar sobre 

la geometria desitjada aparegués un desplegable on s’hi mostrés els seus 

atributs. 

 Millorar la eina d’impressió per un que permeti capturar gràficament la zona 

desitjada, amb diferents resolucions, i que exporti directament a PDF sense 

necessitat que l’usuari hagi d’instal·lar cap tipus de complement. 

 L’addició d’un mòdul de consulta pública, incorporant capes d’interès cultural, 

esportiu i lúdic (rutes de bicicleta, edificis significatius,..) 

 

A part d’aquestes propostes caldrà una revisió periòdica de les capes afegides, ja que 

les que es recuperen a traves de servidors web externs, no s’avisarà de cap modificació, 

com pot passar en casos de canvis de sistemes de referència, per exemple. 

Altrament s’haurà de tenir actualitzat amb certa periodicitat la capa d’aigües, ja que 

contínuament es fan obres a la via publica, com són el canvi de canonades vells, o en 

cas de les cadastrals, si s’han dut a terme plans parcials, reparcel·lacions o 

expropiacions, entre altres. 
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9 CONCLUSIONS 

Tal com s’ha pogut veure a l’apartat del test d’usabilitat, l’aplicació que porta per títol 

“Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu d’Urgell” ha finalitzat 

amb èxit. Això es tradueix en que s’ha complert l’objectiu principal pel qual es va 

començar aquest projecte, es satisfan els requeriments inicials proposats durant el seu 

estudi previ. 

Així doncs, es pot dir que amb la finalització d’aquest projecte s’ha donat una mica més 

a conèixer l’aplicació d’un sistema d’informació geogràfica i alguns dels seus múltiples 

usos. 

Un altre dels pilars bàsics d’aquest projecte, fou la capacitat d’operabilitat en tot moment 

amb programaris de codi lliure; això obre les portes tant a programadors com a tècnics 

especialitzats a avançar conjuntament en un camp que a priori sembla no tenir límits, i 

que els seus baixos costos en comparació a altres programaris fan que a dia d’avui 

tinguin una notable presència arreu de la societat. Des d’aquí s’exhorta als usuaris de 

tot tipus de sistemes que demanin i utilitzin  software lliure. 

Des d’aquest punt, un cop finalitzat, es pot dir que potser sí que ha sigut dificultós  

d’aconseguir, donat que els coneixements previs que es tenien en el camp de la 

programació eren molt bàsics, però dels llenguatges utilitzats eren gairebé nuls. És per 

això que durant el procés del projecte de forma autodidacta, s’ha anat adquirint 

coneixements dels llenguatges utilitzats, juntament amb l’ajuda d’exemples que es 

poden consultar a la xarxa. 

A nivell personal, la realització d’aquest projecte, a part de suposar la finalització d’una 

carrera, és la consolidació d’uns coneixements adquirits durant la carrera i també en 

l’entorn professional. S’ha aprés a manejar amb certa agilitat un canvi de sistema de 

referència en programari CAD, la consecució del tractament de taules SQL, la 

descàrrega i posterior processament de dades del Cadastre i la implementació d’un 

visor amb llenguatges de programació, que tot i no ser els apresos durant la carrera, sí 

que amb la il·lusió de la consecució del projecte, m’ha ajudat a ser perseverant i tenir 

paciència en moments d’ofuscació. Seria poder demanar molt, veure al cap del temps 

que aquest projecte continua d’alguna manera viu, formant part de les eines que 

l’Oficina Tècnica o del Cadastre de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell utilitzés de forma 

habitual, i no acumulant pols en una lleixa de biblioteca. 
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12 CONTINGUT DEL CD 

 

El CD adjunt al projecte conté tots els fitxer que es detallen a l’annex. També s’hi ha 

incorporat els fitxers ShapeFile Utilitzats amb el programa gvSIG i Geoserver, tots els 

arxius webs referents a l’aplicació i el seu visor, i la memòria del projecte amb l’annex 

inclòs. 
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13 ANNEXES 

En aquest apartat es detallen cadascun dels fitxers programats en HTML, CSS i 

JavaScript: 

 Fitxer “intro.html” (Executa la pàgina de benvinguda a l’aplicació): 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

 <title>Projecte Fi de Carrera</title> 

</head> 

<frameset rows="90%,10%" border="0"> 

  <frame name="desplegable" src="new1pe.html" scrolling="no"> 

 <frameset cols="20%,60%,20%" border="0"> 

  <frame name="esquerra" src="new2.html" scrolling="no"> 

  <frame name="centre" src="new3.html" scrolling="no"> 

  <frame name="dreta" src="new4.html" scrolling="no"> 

 </frameset> 

</html> 

 

 

 Fitxer “new1pe.html” (“Mostra el frame superior de la pàgina de benvinguda): 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

<title> Projecte Final de Carrera </title> 

<meta charset="iso-8859-1"> 

 

<style type="text/css"> 

#round { 

/*Afegit josep*/ 

 position: absolute; 

        left: 0; 

        top: 0; 

/*fi*/ 

 width: 1350px; 

 height: 635px; 

 border-radius: 1em; 

 -moz-border-radius: 1em; 

 -webkit-border-radius: 1em; 

 border: 1 px solid gray; 

 background-image: url(laseu.jpg); 

} 

</style> 

 

<style type="text/css"> 
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.acordeonvertical>ul { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 list-style: none; 

 width: 300px; 

} 

 

.acordeonvertical>ul>li { 

 display: block; 

 overflow: hidden; 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 list-style: none; 

 height: 40px; 

 width: 300px; 

 background-color: rgb(215,230,245); 

 -webkit-border-radius: 7px; 

 -moz-border-radius: 7px; 

 border-radius: 7 px; 

 transition: height 0.3s ease-in-out; 

 -moz-transition: height 0.3s ease-in-out; 

 -webkit-transition: height 0.3s ease-in-out; 

 -o-transition: height 0.3s ease-in-out; 

} 

 

.acordeonvertical>ul>li>h3 { 

 display: block; 

 margin: 0; 

 padding: 10px; 

 height: 19px; 

 border-top: #f0f0f0 1 px solid; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif 

 font-size: 80%; 

 text-align: center; 

 color: #000; 

 background: rgb(185,205,225); 

} 

 

.acordeonvertical>ul>li>div { 

 margin:0; 

 overflow: auto; 

 padding: 10px; 

 height: 150px; 

} 

 

.acordeonvertical>ul>li:hover { 

 height: 150px; 

} 

 

.acordeonvertical:hover>ul>li:hover>h3 { 

 color: #fff; 

 background: rgb(125,165,205); 

 font-size: 80%; 

} 

 

.acordeonvertical>ul>li>h3:hover { 

 cursor:pointer; 

} 

</style> 

 

<style type="text/css"> 

 

@font-face { 
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 font-family:"introduccio"; 

 src: url('lletraintro.ttf'); 

} 

.fontface { 

 font: 50px introduccio, lletraintro; 

 text-align: center; 

} 

</style> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./splash.css"> 

 

 

<script type="text/javascript"> 

function quitarFrame() { 

         var nombre = navigator.appName; 

 

        if (nombre == "Microsoft Internet Explorer") { 

                history.back();  

        } 

        else { 

                history.go(0); 

        } 

} 

function ActiveSplash(op){ 

 frmObj = document.forms['myFormId']; 

 

 if(op == 0) { 

  frmObj.elements["formOption"].value = 0; 

 } 

 else { 

  frmObj.elements["formOption"].value = 1; 

 } 

 

 document.getElementById("tot").style.visibility = "visible"; 

 var splash = document.getElementById("splash"); 

 splash.style.visibility = "visible"; 

} 

</script> 

 

</head> 

<body> 

<?php 

    $t_usuari=""; 

 $t_password=""; 

    $t_usuari=$_POST['usuari']; 

 $t_password=$_POST['password'] 

?> 

 

<div id="round"> 

   <div class="fontface">Projecte Fi de Carrera - Jordi Besora 

Sangr&agrave </div> 

 <br> 

 <div class="acordeonvertical"> 

    <ul> 

  <li> 

     <h3>Aplicacions </h3> 

     <div> 

   <br> 

   <b> 

   <div id="tot"></div> 

   <div id="splash"> 

    <div id="left"></div> 

    <div id="cos"> 
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     <table border="0" width="100%" > 

        <tr> 

      <td> 

      <p> ZONA D'ACCÈS RESTRINGIT</p> 

      <p> Per tal d'accedir a l'aplicació, 

introduïu el vostre usuari i contrasenya. En cas d'oblit o pèrdua, 

poseu-vos en contacte amb el <a 

href="mailto:jbesoras@gmail.com?subject=Incidencies Credencials"> 

webmaster</a></p> 

      </td> 

        </tr> 

        <tr> 

      <td> 

      <center> 

       <FORM id="myFormId" 

action="checkLogin.php" method="post"> 

        <input name="formOption" 

type="hidden" value=""> 

        <table border="0" 

height="100%"> 

         <tr> 

          <td 

class="lbl">Usuari</td> 

         </tr> 

         <tr> 

          <td><INPUT 

name="usr" TYPE="text" class="form" style="width:200px;"></td> 

         </tr> 

         <tr> 

          <td 

class="lbl">Contrasenya</td> 

         </tr> 

         <tr> 

          <td><INPUT 

name="pwd" TYPE="password" class="form" style="width:200px;"></td> 

         </tr> 

         <tr><td></td></tr> 

         <tr><td 

align="right"> 

          <input 

class="btn" type="submit" name="LoginButton" value="Accedir" 

tabindex="1" onmouseover="this.style.color='#000000'" 

onmouseout="this.style.color='#FFFFFF'" /> 

          <input 

class="btn" type="button" name="CancelButton" value="Anul&middot;lar" 

tabindex="2" onmouseover="this.style.color='#000000'" 

onmouseout="this.style.color='#FFFFFF'" onClick='quitarFrame(); return 

false;'/> 

         </td></tr> 

        </table> 

       </FORM> 

      </center> 

      </td> 

     </tr> 

          </table> 

    </div>  <!-- End div cos --> 

   </div> <!-- End div splash --> 

  

   <a href="javascript:ActiveSplash(0);"> Visor 

Revisi&oacute Catastral i Xarxa d'Aigües</a> 

   </b> 

  </div> 

 </li> 
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 <li> 

  <h3> Com funciona? </h3> 

  <div> 

   <br> 

   <b><a href="manual.html">  Manual d'usuari </a> 

   <br><br> 

   <a href="compatibilitats.html"> Compatibilitats i/o 

requeriments</a></b> 

  </div> 

 </li> 

 <li> 

  <h3> Reportar incid&egravencia </h3> 

  <div> 

   <br><b> 

   <a href="mailto:jbesoras@gmail.com?subject=Incidencies 

Aplicació"> Contacta amb el webmaster</a> 

   </b> 

  </div> 

 </li> 

   </ul> 

</div> 

</body> 

</html> 
 

 

 Fitxer “new2.html”, “new3.html”, “new4.html” (Frames que mostren els logos): 

 
(new2.html) 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

</head> 

<body> 

<div align="center"> 

<a target="_blank" href="http://www.laseu.cat/"> 

<img align="center" src="ajlaseulogo.jpg" width="150" height="70" 

border="0.5"/> 

</a> 

</div> 

</body> 

</html> 
 

(new3.html) 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

</head> 

<body> 

<div align="center"> 

<a target="_blank" href="http://www.epseb.upc.edu/"> 

<img align="center" src="logo_EPSEB.jpg" width="450" height="45" 

border="0.5"/> 
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</a> 

</div> 

</body> 

</html> 
 

(new4.html) 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

</head> 

<body> 

<div align="center"> 

<a target="_blank" href="http://www.upc.edu/"> 

<img src="logo_UPC.jpg" width="150" height="70" border="0.5"/> 

</a> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

 Fitxer “checkLogin.php” (Crea la connexió amb la base de dades SQL i l’arxiu 

new1pe.html): 

<?php 

 $login = $_POST['usr']; 

 $pwd = $_POST['pwd']; 

 $option = $_POST['formOption']; 

  

 //Ens conectem a la base de dades : 

 mysql_connect("localhost", "root", ""); 

 mysql_select_db("pfc"); 

 $result = mysql_query("Select count(*) from credencials Where 

usuari='$login' and contrasenya='$pwd'"); 

  

 $val = mysql_result($result, 0); 

  

 if($val == 1) { 

  if($option == 0) { 

     print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/visor.

html\");'>"); 

  } 

  else { 

     print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/visor2

.html\");'>"); 

  } 

 } 

 else { 

  print("<html><body 

onLoad='javascript:location.replace(\"http://localhost/ProvesHTML/new1pe

.html\");'>"); 

 } 

 print("</body></html>");  

?> 
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 Fitxer “manual.html” (Mostra un PDF amb un tutorial d’ús de l’aplicació): 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

 <title>MANUAL D'USUARI</title> 

 <style type='text/css'> 

 .cuerpoBloque2 {border-width: 1px;border-color: #ccc;border-style: 

solid;background-color:#ffffff;} 

 

 .Arial10      {font-size:10px;} 

 

 A.Arial10:link   {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:visited {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:active  {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:hover   {font-size:10px;text-decoration:underline;} 

 

 h1 { font-size:36px; letter-spacing:-1; font-weight:bold; 

color:#666666} 

 

 .Arial11 { font-size:11px;} 

 

 a:link   {text-decoration:underline; color:#000000;} 

 

 a:visited {text-decoration:underline; color:#000000;} 

 

 a:hover  {text-decoration:underline; color:#000000;} 

 

 a:active {text-decoration:none; color:#000000;} 

 

body,td,th { 

 

 font-family: arial, verdana, Helvetica, sans-serif; 

 

 font-size: 12px; 

 

 line-height:1.3; 

 

 color: #000000; 

} 

body { 

 

 background-color: #efefef; 

 

 margin-top: 35px; 

 

 margin-bottom: 25px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 <td width="670"><h2 align="center" height="10" 

class="Estilo1">Manual d'Usuari </h2> 

 <embed src="manual_usuari.pdf" #toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=0" 

width="1340" height="400"> 
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 </embed> 

     <table width="1340" height="200" border="0"> 

          <tr> 

            <td width="446" align="left" class="Estilo1"><p>Té algun 

dubte? </p> 

    <p>Envia'ns els seus suggeriments o esmenes fent 

clic <a target="_blank" 

href="mailto:jbesoras@gmail.com?subject=Incidencies Aplicació">aquí</a>. 

</p> 

   </td> 

   <td width="446" align="center" class="Estilo1"> 

    <p>Per descarregar el fitxer, salva'l prement 

l'icona de guardar del visor de PDF, o bé clica <b><u><a 

href="annex.pdf">aquí</a></u></b></p> 

   </td>  

   <td width="446"> 

    <h4 align="right" class="Estilo1">Visor per a 

continguts SIG</h4> 

    <p align="right" class="Estilo1"><strong> © 

</strong> 2012 Jordi Besora Sangrà </p> 

   </td> 

          </tr> 

        </table> 

</body> 

 

</html> 
 

 

 Fitxer “compatibilitats.html” (Mostra un PDF amb un tutorial d’ús de l’aplicació): 

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 

'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

 

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

<head> 

 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-

8859-1' /> 

 <title>MANUAL D'USUARI</title> 

 <style type='text/css'> 

 .cuerpoBloque2 {border-width: 1px;border-color: #ccc;border-style: 

solid;background-color:#ffffff;} 

 

 .Arial10      {font-size:10px;} 

 

 A.Arial10:link   {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:visited {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:active  {font-size:10px;text-decoration:none;} 

 

 A.Arial10:hover   {font-size:10px;text-decoration:underline;} 

 

 h1 { font-size:36px; letter-spacing:-1; font-weight:bold; 

color:#666666} 

 

 .Arial11 { font-size:11px;} 

 

 a:link   {text-decoration:underline; color:#000000;} 

 

 a:visited {text-decoration:underline; color:#000000;} 

 

 a:hover  {text-decoration:underline; color:#000000;} 
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 a:active {text-decoration:none; color:#000000;} 

 

body,td,th { 

 

 font-family: arial, verdana, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 

 line-height:1.3; 

 

 color: #000000; 

} 

body { 

 

 background-color: #efefef; 

 

 margin-top: 35px; 

 

 margin-bottom: 25px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 <td width="670"><h2 align="center" height="10" 

class="Estilo1">Compatibilitats del sistema</h2> 

 <embed src="compatibilitats.pdf" 

#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=0" width="1340" height="400"> 

 </embed> 

     <table width="1340" height="200" border="0"> 

          <tr> 

            <td width="446" align="left" class="Estilo1"><p>Té algun 

dubte? </p> 

    <p>Envia'ns els seus suggeriments o esmenes fent 

clic <a target="_blank" 

href="mailto:jbesoras@gmail.com?subject=Incidencies Aplicació">aquí</a>. 

</p> 

   </td> 

   <td width="446" align="center" class="Estilo1"> 

    <p>Per descarregar el fitxer, salva'l prement 

l'icona de guardar del visor de PDF, o bé clica <b><u><a 

href="annex.pdf">aquí</a></u></b></p> 

   </td>  

   <td width="446"> 

    <h4 align="right" class="Estilo1">Visor per a 

continguts SIG</h4> 

    <p align="right" class="Estilo1"><strong> © 

</strong> 2012 Jordi Besora Sangrà </p> 

   </td> 

          </tr> 

        </table>  

</body> 

</html> 

 
 

 Fitxer “splash.css” (Mostra l’estil que s’usa en la interfície d’autentificació): 

#tot { 

        position: absolute; 

        visibility: hidden; 

        left: 0; 

        top: 0; 

        height: 100%; 

        width: 100%; 
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        background-color: rgb(230,230,230); 

        filter: alpha(opacity=10); 

        -moz-opacity: 0.50; 

        opacity: 0.50; 

        -khtml-opacity: 0.50; 

        z-index: 4; 

} 

#splash { 

        border: thin solid #000000; 

        background-color:#FFFFFF; 

        position: absolute; 

        height: 308px; 

        width: 617px; 

        top: 50%; 

        left: 50%; 

        margin-top: -154px;  /*set to a negative number 1/2 of your 

height*/ 

        margin-left: -309px; /*set to a negative number 1/2 of your 

width*/ 

        opacity: 1; 

        filter: alpha(opacity=100); 

        z-index: 5; 

        visibility: hidden; 

} 

#splash #left { 

        position: relative; 

        left: 0px; 

        top: 0px; 

  margin-left: 10px; 

        height: 100%; 

        width: 160px; 

        float: left; 

        background: white url("./ajlaseulogo3.jpg") no-repeat; 

} 

#splash #cos { 

        position: absolute; 

        left: 160px; 

        top: 0px; 

        height: 100%; 

        width: 452px; 

        margin-left: 5px; 

} 

#splash #cos p { 

        font-family: Arial; 

        font-size: 14px; 

        color: #a0a0a0; 

        font-weight: bold; 

        float: left; 

} 

#splash #cos img { 

        vertical-align: middle; 

} 

.lbl { 

        font-family: arial; 

        color: #000000; 

        font-size: 14px; 

        font-weight: bold; 

} 

.btn { 

        font-family: arial; 

        font-size: 14px; 

        font-weight: bold; 

        text-align: center; 
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        color: #FFFFFF; 

        background-color: #FF3300; 

        border: 1px solid #CCCCCC; 

} 

#register { 

        padding-top: 10px; 

        font-family: Arial; 

        font-size: 14px; 

        color: #a0a0a0; 

        font-weight: bold; 

        float: left; 

} 
 

 

 Fitxer “visor.html” (Mostra els paràmetres del Visor de Mapes) 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 

/>  

    <title>Visor de Continguts SIG</title>  

  

 <script 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

 <script src="../openlayers/OpenLayers.js"></script>  

  

    <style type="text/css"> 

            /* General settings */ 

            body { 

                font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-

serif; 

                font-size: small; 

            } 

            /* Toolbar styles */ 

            #toolbar { 

                position: relative; 

                padding-bottom: 0.5em; 

                display: none; 

            }             

            #toolbar ul { 

                list-style: none; 

                padding: 0; 

                margin: 0; 

            } 

            #toolbar ul li { 

                float: left; 

                padding-right: 1em; 

                padding-bottom: 0.5em; 

            }           

            #toolbar ul li a { 

                font-weight: bold; 

                font-size: smaller; 

                vertical-align: middle; 

                color: black; 

                text-decoration: none; 

            } 

            #toolbar ul li a:hover { 

                text-decoration: underline; 

            }            

            #toolbar ul li * { 

                vertical-align: middle; 

            } 

            /* The map and the location bar */ 

            #map {    
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     width: 1340px; 

     height: 500px; 

     border: 4px solid green; 

     } 

            #legend { 

     width: 142px; 

     height: 109px; 

     position: absolute; 

     top: 341px; 

     left: 1207px; 

      

     background-repeat: no-repeat; 

     z-image: 10; 

     /*border: solid thin black;*/ 

   }    

            #wrapper { 

                width: 497px; 

            } 

             

            #location { 

                float: right; 

            } 

             

            #options { 

                position: absolute; 

                left: 1115px; 

                top: 125px; 

                z-index: 3000; 

            } 

             

        .Estilo1 {font-size: x-small} 

        </style>        

 <script defer="defer" type="text/javascript"> 

  // Declaració de variables 

  var map; 

  var untiled; 

  var tiled; 

  var tiled2; 

  var tiled3; 

  var pureCoverage = false; 

   

  var lon = 5; 

        var lat = 40; 

        var zoom = 5; 

        var select; 

   

  OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5; 

    

  // Fer que OpenLayers acordi l'escala al WMS 

  OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4 / 0.28; 

         

  function init(){ 

   

  // Donar per defecte el tipus d'imatge 

  format = 'image/png'; 

     

  // Paràmetres per defecte del requadre a visualitzar 

  var bounds = new 

OpenLayers.Bounds(155351.90854265384,5271056.984789076,167476.3559534233

6,5157889.519990878); 

  var options = { 

   controls: [], 

   maxExtent: bounds, 
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   maxResolution: 'auto', 

   projection: "EPSG:900913", 

   units: 'm' 

   }; 

     

 //Inicialització del mapeig amb les configuracions per defecte 

 map = new OpenLayers.Map('map', options); 

         

    // Definim les capes a superposar (tiled, tiled2 

i tiled3) 

     

    tiled = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Vèrtex ICC", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Vertex_ICC_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled1 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Dipòsits", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Diposits_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled2 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Hidrants", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Hidrants_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled3 = new OpenLayers.Layer.WMS( 
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     "Perico", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Perico_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled4 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Vàlvules", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Valvules_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled5 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Tub Fibrociment", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Tub_Fibrociment_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled6 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Tub de Fosa", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Tub_Fosa_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 



Implementació d’un servidor web per a continguts SIG a La Seu d’Urgell 79 
 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled7 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Tub Gas", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Tub_Gas_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled8 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Tub Nou 250", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Tub_Nou_250_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    tiled9 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Tub Polietilè", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Tub_Polietile_line', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    );     

    tiled10 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Diferencials Superior", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Superior', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 
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      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     }, 

     {wrapDateLine: true} 

    ); 

     

    tiled11 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Diferencials Locals", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Locals', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

     

    tiled12 = new OpenLayers.Layer.WMS( 

     "Diferencials Soterranis", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Soterranis', 

      transparent: "true", 

      styles: '', 

      format: format, 

      tiled: 'true', 

      tilesOrigin : map.maxExtent.left + 

',' + map.maxExtent.bottom 

     }, 

     { 

      buffer: 0, 

      displayOutsideMaxExtent: true 

     },{wrapDateLine: true}  

    ); 

    

    // definim la capa untiled 

    untiled = new OpenLayers.Layer.WMS("En Blanc", 

"http://localhost:8080/geoserver/wms", 

     { 

      layers: 'PFC:Superior', 

      styles: '', 

      format: format 

     }, 

     {singleTile: true, ratio: 

1},{wrapDateLine: true}  

    ); 

    // definim les capes de google 

    var gmap = new OpenLayers.Layer.Google("Google 

Streets", {numZoomLevels: 20},{wrapDateLine: true}); 
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    var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google("Google 

Hybrid",{type: google.maps.MapTypeId.HYBRID, numZoomLevels: 

20},{wrapDateLine: true}); 

    

    //afegim les capes definides al mapa 

    map.addLayers([untiled, tiled12, tiled11, 

tiled10, tiled9, tiled8, tiled7, tiled6, tiled5, tiled4, tiled3, tiled2, 

tiled1, tiled, gmap, ghyb]); 

     

    // afegim totes les eines al mapa       

 map.zoomToMaxExtent();     

map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine({bottomOutUnits: '', 

bottomInUnits:'', position: new OpenLayers.Pixel(2, 600)}));   

   

 map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());    

  

 map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseToolbar());   

   

 map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale')));   

   

 map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());   

  

 map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoom()); 

 map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition()); 

 map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()); 

     

       var options = document.getElementById("options"); 

       options.onclick = toggleControlPanel; 

                 

       var options = document.getElementById("options"); 

       options.onclick = toggleControlPanel; 

       } 

   

 function changeLegend(op) { 

  var idL = document.getElementById("legend"); 

  var img = "llegenda" +op+ ".gif"; 

  idL.style.backgroundImage = "url("+img+")"; 

  idL.style.backgroundRepeat = "no-repeat"; 

  }    

    </script> 

</head> 

 

<body onLoad="init()"> 

  <div id="map"></div>   

        <table width="1340" border="0"> 

          <tr> 

            <td width="470" class="Estilo1"><p>No troba la seva 

direcció? </p> 

    <p>Envia'ns els seus suggeriments o esmenes fent 

clic <a target="_blank" 

href="mailto:jbesoras@gmail.com?subject=Incidencies Aplicació">aquí</a>. 

</p> 

   </td> 

   <td width="400" class="Estilo1"> 

    <center> 

    <p>Tipus de llegenda: </p> 

    <input type="radio" name="llegenda" value="Sup" 

onClick="changeLegend(0);"> Superior 

    <input type="radio" name="llegenda" value="Loc" 

onClick="changeLegend(1);"> Local 

    <input type="radio" name="llegenda" value="Sot" 

onClick="changeLegend(2);"> Soterrani 
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    <input type="radio" name="llegenda" value="Nev" 

onClick="changeLegend(-1);" checked> Cap 

    </center> 

   </td> 

   <td width="470"><h4 align="right" 

class="Estilo1">Visor per a continguts SIG</h4> 

    <p align="right" class="Estilo1"><strong> © 

</strong> 2012 Jordi Besora Sangr&agrave </p> 

   </td> 

          </tr> 

        </table> 

  <div id="legend"></div> 

  <input type="image" src="print.jpg" alt="Submit button" 

onClick="window.print();">  

</body> 

</html> 

 

 


