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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. 


