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RESUM: 

 

Aquest treball final de grau em comporta una doble motivació personal. Per una 
banda hi ha la curiositat i l’interès de saber, crear i experimentar amb els Sistemes 
d’Informació Geogràfica obtenint així uns resultats i conclusions finals i poder-les 
interpretar en forma d’estudis i mapes i també mostrar mitjançant l’ús d’internet. Per 
l’altre banda, crear i desenvolupar aquest SIG al meu poble, L’Espluga de Francolí, 
amb una finalitat pràctica per l’ens municipal i els demés usuaris. 

Actualment no existeix cap tipus de Sistema d’Informació ni de base de dades 
per part de l’administració ni l'ens municipal que interactuïn directament amb la 
situació actual del municipi de l'Espluga de Francolí. Tampoc existeix cap tipus de 
visor consultable pels usuaris amb informació de caràcter obert per agilitzar la recerca i 
promocionar el municipi. 

Es realitzaran diferents estudis, entre ells: Estudi de parcel·les qualificades com 
a sòl industrials; Estudi de plantes baixes dedicades al comerç; Estudi de locals de 
restauració, hostaleria i turisme; Estudi d’equipaments públics; Localització d’obres 
públiques al municipi i tot això es podrà visualitzar amb una plataforma WebSIG. 

Aquests estudis estan enfocats per trobar dèficits en la gestió administrativa i 
poder realitzar un estudi de promoció econòmica del municipi amb el propòsit de 
reflectir la situació actual. 

Per poder analitzar tota aquesta informació, es necessària una cartografia 
georreferenciada de base i, també se’n crearà de nova per tal de complementar 
aquesta cartografia base i poder complir els objectius dels diferents estudis per obtenir 
resultats i conclusions. 

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest projecte és crear un SIG municipal amb el 
propòsit de reflectir la situació actual dels polígons industrials, comerços i establiments 
que s’hi troben, creació de capa amb informació turística i rutes turístiques, creació de 
capa Equipaments, creació de capa restauració i hostaleria. 

Per tal efecte, s’ha hagut de realitzar un treball de camp que constava, amb l’ajut 
de la cartografia base, en omplir unes taules per a poder crear les bases de dades 
amb la informació de cada parcel·la. Posteriorment, utilitzant eines d’anàlisi SIG, s’han 
georreferenciat aquestes bases de dades de forma que s’ha pogut interpretar els 
resultats en els diferents estudis creant uns índex els quals han servit per orientar els 
diferents resultats obtinguts. 

A través d’aquests índex, s’han establert unes conclusions en funció de l’estudi 
detectant ineficiència per part de l’ens municipal per a crear, potenciar i desenvolupar 
l’economia local en els diferents àmbits estudiats. 

Finalment, la creació d’aquest SIG ha d’ajudar a millorar i a potenciar aquesta 
economia i poder establir una sèrie d’actuacions per a prendre decisions en els punts 
deficitaris que actualment té el municipi. Aquesta eina SIG intel·ligible per a tots els 
usuaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte s’emmarca dins la titulació de Enginyeria Geomàtica i 
Topogràfica de la Universitat Politècnica de Catalunya durant el curs 2013 – 2014 i es 
desenvolupa amb el context de la creació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) 
del municipi de l’Espluga de Francolí, que permeti identificar possibles dèficits de l’ús 
del sòl industrial, crear la cartografia necessària per avaluar quins són els eixos 
comercials del municipi i quines plantes baixes estan adequades per aquesta activitat, 
crear la cartografia per l’àmbit del turisme i la restauració per poder promocionar-ho, 
crear una capa d’equipaments per observar l’ús i la necessitat de nous equipaments i 
saber on es localitzen les obres públiques dins del municipi i al terme municipal per tal 
de facilitar aquesta informació als possibles usuaris d’aquest SIG. Finalment, tota 
aquesta informació es dipositarà dins d’una plataforma WebSIG per a que pugui ser 
consultada. 

 
Tot aquest projecte es basarà amb els fonaments adquirits de SIG i IDE per tal 

de trobar les solucions més adequades als problemes plantejats. 
 
Un Sistema d’Informació Geogràfica és una integració organitzada de hardware, 

software i dades geogràfiques dissenyat per capturar, guardar, manipular, analitzar i 
desplegar a totes les seves formes la informació geogràficament referenciada amb la 
finalitat de resoldre problemes complexes de planificació i de gestió. 

 
Així doncs, amb aquest projecte vull apropar una mica més el municipi a la 

tecnologia de la informació i comunicació mitjançant el SIG per tal de que pugui oferir 
aquesta informació inexistent de forma més interactiva i eficient per a que els 
ciutadans puguin ser més conscients de tota aquesta informació i també per agilitzar la 
informació del propi ens municipal pel que fa el SIG i les diferents àrees. 

 
1.1. Objectius 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un SIG municipal amb el propòsit 

de reflectir la situació actual dels polígons industrials, comerços i establiments que s’hi 
troben, creació de capa amb informació turística i rutes turístiques, creació de capa 
Equipaments, creació de capa restauració i hostaleria. També és crearà la informació 
de les infraestructures de transport on es fan obres. 

 
Aquest projecte ha de reflectir l’elaboració d’una base de dades creada des de 

zero, l’elaboració dels anàlisis corresponents per obtenir els resultats i conclusions 
adients, un estudi de camp de les parcel·les per a conèixer el seu estat actual, 
comunicació amb l'ajuntament per obtenir informació sobre les parcel·les. 

 
També hi ha com objectiu incrementar l’eficiència i la qualitat dels serveis per 

obtenir una gestió més eficient dels recursos cap al usuari d’aquest SIG, això ofereix 
un suport a la presa de decisions i ajuda a la identificació de les necessitats per la 
creació de noves empreses, comerços i ofertes de promoció turística. 
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Està enfocat a afavorir la innovació oferint una plataforma web amb la informació 
necessària que els usuaris puguin buscar, desenvolupar nous negocis i idees i en 
general, afavorir la comunicació entre ens municipal i ciutadans millorant així la 
transparència de l’administració amb dades obertes i a l’abast de tothom a temps real. 

 
Els resultats han de ser clars i coherents al volum d’informació que s’elabora, es 

crea i s’analitza. 
 
 

2. ANTECEDENTS 
 
Actualment no existeix cap tipus de Sistema d’Informació ni de base de dades 

per part de l’administració ni l'ens municipal que interactuïn directament amb la 
situació actual del municipi de l'Espluga de Francolí, aquest fet demostra la no 
coneixença de l'ens municipal en front l’estat i situació de les parcel·les en planta 
baixa, ni del sòl qualificat com a industrial i els demés estudis que es realitzaran. 

 
Tampoc existeix cap tipus de visor consultable pels usuaris amb informació de 

caràcter oberta per agilitzar la recerca i promocionar l'Espluga de Francolí. 
 
La construcció i implementació d'un SIG a qualsevol organització és una tasca 

sempre progressiva, complexa, laboriosa i continua. Les anàlisis i estudis anteriors a la 
implantació d'un SIG són similars als que s'han de realitzar per establir qualsevol altre 
sistema d'informació; però, en els SIG cal considerar les característiques especials de 
les dades utilitzades i les seves corresponents processos d'actualització. 

 
És indiscutible que les dades són el principal actiu de qualsevol sistema 

d'informació. Per això l'èxit i l'eficàcia d'un SIG es mesuren pel tipus, la qualitat i 
vigència de les dades amb els quals opera. 

 
Els esforços i la inversió necessària per crear les bases de dades i tenir un SIG 

eficient i funcional no són petits, encara que tampoc significa una gran inversió. És un 
esforç permanent per ampliar i millorar les dades emmagatzemades, utilitzant les eines 
més eficients per a tal propòsit. 

 
Avui en dia el condicionant principal a l'hora d'afrontar qualsevol projecte basat 

en SIG el constitueix la disponibilitat de dades geogràfiques del territori a estudiar, 
mentre que fa deu anys ho era la disponibilitat d'ordinadors potents que permetessin 
realitzar els processos de càlcul involucrats en el anàlisi de dades territorials. 

 
Però a més de ser un factor limitant, la informació geogràfica és al seu torn 

l'element diferenciador d'un Sistema d'Informació Geogràfica enfront d'un altre tipus de 
Sistemes d'Informació; així, la particular naturalesa d'aquest tipus d'informació conté 
dos vessants diferents: d'una banda hi ha la vessant espacial i per un altre la vessant 
temàtica de les dades. Mentre altres Sistemes d'Informació contenen només dades 
alfanumèriques (noms, adreces, números de compte, etc.), Les bases de dades d'un 
SIG integren a més la delimitació espacial de cadascun dels objectes geogràfics. 
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2.1. Metodologia 
 
Aquest projecte té com objectiu la creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica 

que, actualment, es podria aplicar a la tecnologia de les Smart Cities ja que recorda, 
en conceptes, la creació d’aquest tipus d’informació i comunicació necessària pel 
funcionament d’aquests municipis intel·ligents mitjançant una via sostenible pel 
desenvolupament econòmic i social donant així una perspectiva de responsabilitat 
municipal dels serveis oferts als ciutadans i la informació pròpia sobre la gestió de les 
seves àrees. 

 
El procediment de desenvolupament d’aquest projecte s’ha dividit amb tres fases 

diferents on s’ha realitzat els diferents punts per a cada fase. 
 
1a Fase – Buscar informació i disseny primitiu de l’aplicació web: 

• Buscar diferents capes shapes necessàries per realitzar aquest estudi. 
• Conversió d’aquests fitxers amb el dàtum del sistema de coordenades 

corresponent en cada cas. 
• Parlar amb l’ens municipal de la creació i existència d’aquest projecte per 

a possibles ajudes i/o ajut en aconseguir dades. 
• Crear el disseny de l’aplicació web. 

 
2a Fase - Creació de les Bases de dades: 

• Identificar i extreure els llistats de les parcel·les qualificades com a sòl 
industrial. 

• Identificar i extreure els llistats de les parcel·les amb planta baixa d’ús 
comercial. 

• Identificar i extreure els llistats de les parcel·les dels equipaments turístics 
i serveis de restauració i allotjament. 

• Identificar i extreure els llistats de les parcel·les d’equipaments. 
• Crear un primer visor on ajudi identificar aquestes parcel·les. 
• Fer el treball de camp, anotar la informació de les parcel·les. 
• Bolcar la informació del treball de camp a les BBDD. 

 
3a Fase - Anàlisis SIG i desenvolupament aplicació web: 

• Unir la informació de les BBDD amb les Capes corresponents. 
• Realitzar tot l’anàlisi corresponent amb les diferents informacions. 
• Crear les capes resultants necessàries. 
• Extreure els resultats. 
• Implementar tota la informació a l’aplicació web per a que aquesta sigui 

totalment funcional. 
 
Durant totes aquestes fases s’ha redactat el projecte a mesura que es va 

desenvolupant. 
 
Així doncs, les cobertures cartogràfiques han estat extretes de diferents 

administracions i delegacions del govern que tenen informació de caràcter obert com 
és el cas de la pàgina web de la Generalitat de dades obertes. 
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S’ha recopilat informació d’altres web com són Idescat, per informació 

demogràfica, ICGC i IDEC pel que fa els diferents serveis WMS que ofereixen per a 
capes bases i ortofotografies com a base de referència. 

 
Tota aquesta informació es troba amb diferents tipus de dàtums de sistemes de 

referència, la majoria d’informació encara es troba amb ED50 i, actualment tota 
aquestes capes s’estan transformant amb ETRS89, tal i com indica el Real Decret 
1071/2007, de Juliol de 2007, pel que es regula el Sistema Geodèsic de referència 
oficial a Espanya. Per aquesta transformació s’ha utilitzat una eina específica de 
transformació de sistemes de referència i l’especificació de la zona 31N on es troba 
Catalunya. La transformació del sistema de referència es fa mitjançant una fórmula 
que calcula els paràmetres de transformació del model i la proporciona gratuïtament 
l’ICGC. Aquesta fórmula s’implementa de forma automàtica dins l’eina GIS per a 
prosseguir a la transformació i adaptació del sistemes de referència. 

 
S’ha parlat amb l’ens municipal per si els interessaria tenir aquest tipus 

d’informació i documentació ja que es realitza de forma real per a conèixer l’estat 
actual de les parcel·les. Han facilitat informació sobre els comerços que tenen 
registrats però no he obtingut resposta oficial per adquirir aquesta informació. Per tant, 
els estudis realitzats són de caràcter personal i sense tenir una actualització de les 
dades tant recents des del dia que es van crear les diferents bases de dades després 
de fer el treball de camp. 

 
Aquest treball de camp consisteix en anar identificant les diferents parcel·les del 

municipi indicant l’estat en què es troben i la diferent informació en funció de l’estudi 
que es vol realitzar. Això es realitzava mitjançant unes taules on es trobava el número 
cadastral, juntament amb l’aplicació web de suport, es va crear una base de dades 
que, posteriorment es va incorporar a les pròpies capes dels fitxers de cobertures 
geogràfiques. 

 
Previ a aquest treball de camp, es va crear una petita aplicació web, que podia 

visualitzar des del telèfon mòbil amb accés a internet, amb la informació de les 
diferents parcel·les cadastrals, d’aquesta manera podia assegurar, segons la meva 
geolocalització i el número de cadastre que li corresponia, la parcel·la exacta que 
descrivia la informació comentada anteriorment. 

 
Un cop passada la informació de camp a les bases de dades, es va procedir a 

crear el SIG relacionant de forma lògica la informació georreferenciada de les 
parcel·les amb la informació aportada del camp. 

 
Amb aquesta informació es va procedir, mitjançant les eines adequades, a 

realitzar tots els anàlisis corresponents i a la creació de capes resultants segons el 
tipus d’anàlisis que se l’hi aplicava i l’extracció de conclusions, resultats i mapes 
corresponents a cada cas d’estudi tal i com s’apreciarà a continuació. 

 



 SIG municipal de l’Espluga de Francolí 7  

Així doncs, s’ha creat un aplicació web amb les capes resultants i diferents 
funcionalitats que s’ha cregut necessàries per a l’entesa de la informació que s’aporta i 
del funcionament en general. 

 
 
2.2. Components d’un SIG 
 
Hardware: Els SIG corren en un ampli rang de tipus d'ordinadors des d'equips 

centralitzats fins configuracions individuals o de xarxa, una organització requereix de 
hardware prou específic per complir amb les necessitats d'aplicació. 

 
Software: Els programes SIG proveeixen les eines i funcionalitats necessàries 

per emmagatzemar, analitzar i mostrar informació geogràfica, els components 
principals del programari SIG són: 

 
• Sistema de consulta de bases de dades. 
• Interfície Gràfica d’Usuaris (IGU) per facilitar l’accés a les eines. 
• Eines de captura i actualització d’informació geogràfica 
• Eines de consultes, anàlisis i visualització de dades geogràfiques. 

 
Actualment la majoria dels proveïdors de programari SIG distribueixen productes 

fàcils d'usar i poden reconèixer informació geogràfica estructurada en molts formats 
diferents. 

 
Informació: El component més important per a un SIG és la informació. Es 

requereix d'adequats dades de suport perquè el SIG pugui resoldre els problemes i 
contestar preguntes de la forma més encertada possible. La consecució de dades 
correctes generalment absorbeix entre un 60 i 80% del pressupost d'implementació del 
SIG, i la recollida de les dades és un procés llarg que freqüentment demora el 
desenvolupament de productes que són d'utilitat. Les dades geogràfiques i 
alfanumèriques poden obtenir per recursos propis o obtenir a través de proveïdors de 
dades. Mantenir, organitzar i gestionar les dades ha de ser política de l'organització. 

 
Personal: Les tecnologies SIG són de valor limitat si no es compta amb els 

especialistes en manejar el sistema i desenvolupar plans d'implementació del mateix. 
Sense el personal expert en el seu desenvolupament, la informació no s’actualitza i es 
manipula erròniament, el maquinari i el programari no es manipula en tot el seu 
potencial. 

 
Mètodes: Perquè un SIG tingui una implementació reeixida s'ha de basar en un 

bon disseny i regles d'activitat definides, que són els models i pràctiques 
operatives exclusives en cada organització. 
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Funcions: Els programes SIG tenen una sèrie de funcions dissenyades per a la 
gestió d'informació geogràfica: 

• Captura, registre i emmagatzematge de dades: el pas d'informació 
analògica, en paper, a format digital d'un ordinador; això es pot fer de 
diverses maneres com digitalització, vectorització, importació i altres. 

• Estructuració de dades i manipulació: creació de bases de dades, de 
nova cartografia. 

• Procés, anàlisi i gestió de dades: topologia, consultes gràfiques, 
alfanumèriques, combinades, superposició de plans i informació. 

• Creació de sortides: impressió d'informes, traçat de plànols i publicació 
en diversos formats electrònics. 

 
Bases de dades: La construcció d'una base de dades geogràfica implica un 

procés d'abstracció per passar de la complexitat del món real a una representació 
simplificada que pugui ser processada pel llenguatge de les computadores actuals. 
Aquest procés d'abstracció té diversos nivells i normalment comença amb la concepció 
de l'estructura de la base de dades, generalment en capes; en aquesta fase, i 
depenent de la utilitat que es vagi a donar a la informació a compilar, se seleccionen 
les capes temàtiques a incloure. 

 
Però l'estructuració de la informació espacial procedent del món real en capes 

comporta cert nivell de dificultat. En primer lloc, la necessitat d'abstracció que 
requereixen les màquines implica treballar amb primitives bàsiques de dibuix, de tal 
manera que tota la complexitat de la realitat ha de ser reduïda a punts, línies o 
polígons.  

 
En segon lloc, hi ha relacions espacials entre els objectes geogràfics que el 

sistema no pot obviar; la topologia, que en realitat és el mètode matemàtic-lògic usat 
per definir les relacions espacials entre els objectes geogràfics pot arribar a ser molt 
complexa, ja que són molts els elements que interactuen sobre cada aspecte de la 
realitat.  

 
La topologia d'un SIG redueix les seves funcions a qüestions molt més senzilles, 

com ara conèixer el polígon (o polígons) a què pertany una determinada línia, o bé 
saber quina agrupació de línies formen una determinada carretera. 

 
Hi ha diverses formes de modelar aquestes relacions entre els objectes 

geogràfics o tipologia. Depenent de la forma en què això es dugui a terme s'ha un o 
altre tipus de Sistema d'Informació Geogràfica dins d'una estructura de dos grups 
principals: SIG vectorials i SIG Ràster. No existeix un model de dades que sigui 
superior a un altre, sinó que cada un té una utilitat específica. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 
 
3.1. Localització 
 
Al plànol 1: Localització del municipi que es troba al annex I, es pot observar la 

localització geogràfica del municipi. 
 
L'Espluga de Francolí és una vila i municipi de la Conca de Barberà. D'ell depèn 

la pedania de Les Masies. 
 
Pel nord limita amb el municipi de Senan i les comarques de l'Urgell i Les 

Garrigues, per l'oest amb el municipi de Vimbodí i Poblet, per l'est amb Blancafort i pel 
Sud amb la capital de comarca Montblanc. 

 
L'Espluga es situa al sud-oriental de la comarca i el terme municipal és travessat 

pel riu Francolí com a confluència dels rius Secs i Milans que recullen les aigües de la 
basant nord de la serra de Prades. 

 
A dins el terme municipal s'hi poden trobar el PEIN dels Boscos de Poblet, el 

PEIN de les muntanyes de Prades i el Paratge protegit del Barranc de la Trinitat. Al 
voltant dels polígons hi trobem els Plans de Protecció Especial del Riu Francolí i dels 
Plans de la Creu de l'Horta. Aquesta informació es pot observar al plànol 2: Espais de 
protecció mediambientals, florístics i faunístics es troba al annex I. 

 
El terme municipal es distribueix de la següent forma: 
 

 

Taula 3.1, Distribució del municipi. Elaboració pròpia. 

Amb el plànol 3: Usos del sòl que es troba al annex I, es pot observar la 
distribució municipal de les diferents zones. 

 
 
3.2. Història 
 
La vila de l’Espluga es va originar al voltant d’un castell que Ponç de Cervera va 

bastir damunt un turó al segle XI. Més endavant el castell va passar a dependre de 
Poblet i dels templers, a mitjans del segle XII. La part baixa del poble estava sota la 
jurisdicció dels hospitalers, que hi van establir la comanda de l’Espluga de Francolí i 
que van adquirir tota la senyoria al 1321, any de l’extinció de l’ordre del Temple. 

 

Superfície del terme municipal de L'Espluga de Francolí
TIPUS DE SÒL SUPERFÍCIE (Ha) PERECENTATGE

ZONA URBANA 100,93 1,76%
ZONA INDUSTRIAL 32,31 0,56%
ZONA AGRÍCOLA I BOSC 5596,97 97,68%

TOTAL 5730,21 100,00%
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Al segle XII es construeix l’església “vella” sobre la romànica ,idea de Pere de 
Pinós ,degut a l’augment demogràfic. Al mateix segle els monjos sol·liciten la 
construcció del monestir de poblet, Cervera facilita la construcció alhora adquirien 
diferents terres amb molins i posteriorment intenten comprar l’Espluga. Això va portar a 
tensions per part de la ciutadania . 

 
Al segle XIII amb els avenços tecnològics, les noves formes de conreu, noves 

perspectives industrials i principalment gracies al molí hidràulic, hi va haver un 
creixement considerable de l’economia i de la demografia. En aquests moments es va 
establir una estructura urbana conjunta, l’Espluga Jussana i l’Espluga Sobirana, 
separades per el salt de la Font Baixa es van aglutinar en un punt comú, al voltant del 
castell. Ara, els dos nuclis junts ja disposaven d’una població d’una grandària de 1500 i 
2250 habitants. 

 
En el segle XVI els dos nuclis gaudien d’un règim municipal unificat hi ha més 

d’una trama urbana que els unia per la zona de l’església i el castell. La consolidació 
dels dos nuclis en un sol municipi va estar acompanyada d’una major autonomia 
respecte el poder senyorial. Arrel d’aquest apropament la muralla va convertir-se en 
l’únic impediment físic que separava els dos nuclis, doncs cada nit els portals de la 
muralla tancaven les seves portes impedint la comunicació entre ells. Aquesta barrera 
física es va mantenir fins el segle XVIII. El poder municipal va recauré durant la 
modernitat en mans d’una oligarquia local constituïda per terratinents, negociants i 
menestrals que es van enfrontar amb el senyor jurisdiccional quan veien perillar els 
seus interessos. No es fins el segle XVIII que hi ha veritables enfrontaments amb les 
imposicions feudals. 

 
L’economia es continua basant en l’agricultura i experimenta un impuls en l’àmbit 

del cultiu cerealístic que serà substituït a partir del segle XVIII per la vinya, 
paral·lelament igual a com va ocorre a al resta del Camp de Tarragona, la qual cosa va 
propiciar una millora del benestar. En aquests mateix segle apareix certa 
industrialització on les fàbriques s’assenten a les proximitats dels rius. Aquesta 
empenta industrial va donar més llocs de treballs incloent moltes places per a dones 
com va ser el cas de la fàbrica de filats on ingressaren unes quaranta. Pel que fa a la 
demografia un cop superades les grans epidèmies dels segles XV i XVI i les plagues 
del segle XVII s’inicia en el segle XVIII una època de bonança que va ser en part 
possible per la millora de les tècniques de cultiu. 

 
Al final del segles XVIII, tot i la lluita contra els ideals revolucionaris francesos 

impera l’entrada a l’edat contemporània amb la victòria dels liberals sobre els 
absolutistes, la qual cosa atorga un nou marc ideològic que permet que a mitjans del 
segle XIX l’Espluga de Francolí visqui una edat d’or. L’any 1857 s’estrena l’enllumenat 
públic, tres anys més tard es comença a construir l’església nova davant la vella i al 
1865 arriba al ferrocarril ampliant les comunicacions del municipi. 

 
L’any 1876 les Filles de la Caritat de Sant Vicenç encapçalen dues grans obres, 

per una banda la construcció del col·legi Miraculosa (1866) i el projecte de fer arribar 
l’aigua potable a les llars. Juntament amb totes aquestes grans obres hi ha l’aparició 
de diverses entitats socioculturals com és el cas de corals, societats casinos, centre de 
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catòlics… Aquest segle de bonança es veu afectat a finals de segle per la reducció del 
preu del vi, situació que va empitjorar amb l’arribada de la fil·loxera  l’any 1893 que va 
fer disminuir la superfície dedicada a la vinya amb el que comporta la ruïna de molts 
productors. Tanmateix la crisi agrària va repercutir en la indústria ja que el consum es 
va reduir molt i va provocar l’afebliment demogràfic del poble. A l’Espluga de Francolí 
és va establir el cooperativisme agrari com a solució per a posar fi a la crisi econòmica. 
Amb l’entrada a la guerra civil (1936-1939) i el posterior triomf ultraconservador (1939-
1975) la recuperació va veure decréixer el seu ritme esperat. 

 
No és fins el darrer quart del segle XX amb la democratització que es revifa la 

recuperació econòmica gràcies a l’empenta de la industrialització i al principi del 
fenomen turístic. La industrialització a l’Espluga de Francolí va viure un gran canvi 
doncs va deixar en segon terme el sector primari penen el primer lloc el sector terciari. 
A finals del segle XX, el municipi va potenciar el desenvolupament en infraestructures 
bàsiques, escoles públiques, el consultori mèdic, etc. alhora la separació entre el 
poder eclesiàstic i el poder polític, que sempre havien estat molt relacionats. L’aparició 
de nombroses entitats socioculturals, el Centre Cultural, la Coral Espluguina i la revista 
del “Francolí”, entre altres, van facilitar la potenciació de la vida cultural del municipi. 

 
Cal recalcar la importància del Casal de l’Espluga com ha element unificador de 

la societat i de motor de creixement urbanístic. 
 
 
3.3. Situació actual econòmica 
 
La base econòmica del municipi ha estat tradicionalment agrària. El secà 

predomina gairebé a tot el terme, mentre que les aigües del Francolí marquen els 
enclavaments de regadiu. Els conreus principals són els cereals (blat i ordi) i la vinya. 
Hi ha també arbres de fruita seca, que es localitzen a les zones altes i als vessants de 
les muntanyes, i oliveres. 

 
Els pagesos de la vila comercialitzen aquests productes a través de la 

Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària Espluga, que és una de les societats 
cooperatives més antigues de Catalunya. L’any 1902 es fundà la cooperativa (amb el 
nom de Sindicat Agrícola) i el 1905 la Caixa Rural d’Estalvis i Préstecs; ambdues 
entitats es fusionaren el 1910. L’ànima d’aquest moviment fou J. M. Rendé i Ventosa, 
que accedí a president el 1914. 

 
El Sindicat Agrícola donà un pas important el 1912 amb la creació de la Secció 

de Viticultura, que l’any següent inaugurà el seu celler monumental. Una bona part 
dels viticultors que no eren socis del celler van fer-ne un altre l’any 1932. Fou durant la 
guerra civil que el Sindicat i els dos cellers es reuniren en l’efímera fusió de sindicats, 
que, malgrat tot, fou la unificació assolida el 1941. Com a conseqüència de la llei de 
Cooperació del 1942 l’antic Sindicat fou anomenat Cooperativa Agrícola. Mitjançant les 
obres d’ampliació del 1957, la majoria de viticultors que encara anaven per lliure hi van 
ingressar. El 1959 es creà la Secció Avícola. La cooperativa ofereix actualment 
diversos serveis als socis. 
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La ramaderia adquirí una gran importància al principi dels anys seixanta amb 
granges especialitzades d’aviram. Aquestes, després d’uns decennis molt positius, van 
patir una regressió. Són destacables també les granges de bestiar porcí, mentre que la 
cria de bovins i ovins té una importància menor. És abundant, en l’àmbit domèstic, la 
cria de conills. 

 
La indústria s’inicià amb l’expansió de la vinya i amb l’aprofitament dels 

subproductes de la verema. Vers la dècada del 1980 es van tancar algunes factories, 
com la de galetes Rifacli, que fou traslladada a Montblanc. Actualment el sector 
industrial està força diversificat, però destaquen els subsectors tèxtil i de la confecció i 
els del metall, els productes plàstics i l’alimentari. L’elaboració de vi i xampany, a més 
de la cooperativa, també es porta a terme en altres cellers (Rendé Masdéu, Simó de 
Palau). Hi ha, així mateix, petites empreses del ram de la construcció, i dins l’àmbit 
menestral cal esmentar la forja de ferro, la pastisseria (són tradicionals els 
carquinyolis, que tenen denominació comarcal) i l’elaboració de palmes, a més de 
l’existència de picapedrers. El 2001 la indústria ocupava el 28% de la població activa, i 
la construcció, el 14,7%. 

 
El comerç i els serveis s’han desenvolupat a redós de les activitats industrials i 

turístiques. Es calcula que el 2001 el 48,6% de la població es dedicava al sector dels 
serveis, xifra que representa un clar increment respecte a la dècada anterior. Es 
celebra mercat setmanal el dilluns i el divendres al matí, i des del 1565 té lloc 
anualment al gener la Fira de l’Espluga; inicialment de caràcter agrícola, modernament 
ha anat diversificant la seva oferta. 

 
També cal esmentar la mostra vitícola i de productes del camp que es fa al 

setembre o a l’octubre, amb motiu de la Festa de la Verema. Havia estat tradicional a 
la vila la fira que es feia per Sant Llorenç, a l’agost, que havia estat concedida, junt 
amb la de gener, per Felip II el 1564, avui desapareguda. Les aigües medicinals que 
havien rajat de la font del Ferro i de la Magnèsia, els museus i la proximitat del 
monestir de Poblet i de l’àmbit natural de les Muntanyes de Prades han afavorit el 
desenvolupament del sector turístic al llarg del segle XX, i paral·lelament de l’hoteleria 
i de la restauració. 

 
 

4. DESENVOLUPAMENT DEL SIG MUNICIPAL 
 
Abans de començar  amb els diferents punts del projecte, es farà un petit estudi 

demogràfic, ja que alguns d’aquests punts necessiten informació demogràfica per 
donar sentit a les dades que es presenten i obtenir real de les necessitats dels 
habitants. 

 
Comentar que el municipi de l’Espluga de Francolí sempre hi ha hagut augments 

de demografia respecte a altres pobles i municipis de la comarca i de l’entorn pròxim. 
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Aquest fet es pot produir perquè és el municipi més proper a la capital de 
comarca i com a conseqüència, als diferents polígons industrials més importants de la 
comarca que estan situats al terme municipal de la capital. 

 
A continuació es presenta la taula 4.1 de demografia de l’any 2013. 
 

 

Taula 4.1, Demografia del municipi. Elaboració pròpia. 

Així doncs, tots els càlculs dels diferents estudis que necessitin incorporar la 
quantitat de població faran referència als de la taula 4.1. 

 
També podem veure reflectides aquestes dades al plànol 4: Demografia del 

municipi que es troba al annex I. 
 
 
4.1. Estudi de parcel·les qualificades com a sòl industrials 
 
El present estudi recull la informació i els resultats necessaris per a poder 

extreure unes conclusions de l’estudi dels polígons industrials del municipi de 
L’Espluga de Francolí. 

 
Per a calcular els índex d’ocupació, s’han tabulat les dades recollides per 

distingir les variables activitat de les parcel·les, els estats constructius i els estats de 
venta. S’ha utilitzat el recompte d’elements i el percentatge en funció de la superfície 
com a eines estadístiques. 

 
Comentar d’avant mà que s’ha actualitzat la cartografia, tot i així, s’han observat 

mancances d’actualització de sòl industrial per part de l’ajuntament. És a dir, hi ha 
noves indústries amb activitat que no es troben sobre sòl qualificat com a industrial en 
la cartografia actual, tot i que en el planejament ja consta com a sòl industrial. 

 
A continuació es presenta una llista de polígons industrials a l’Espluga de 

Francolí: 
 

 

Taula 4.1.1, Llistat dels polígons industrials. Elaboració pròpia. 

Es pot observar al plànol 5: Localització dels polígons que es troba al annex I, la 
informació cartogràfica de la taula 4.1.1. 

MENORS DE 15 ENTRE 16 I 64 MAJORS DE 65 TOTAL
HOMES 286 1283 339 1908
DONES 301 1210 478 1989

HABITANTS 587 2493 817 3897

NOM SUPERFÍCIE (Ha) PARCEL·LES
Antiga bòbila francolina 0,99 5
Les Eres 8,73 20
S/N Espluga 1 0,42 1
S/N Espluga 2 3,72 2
S/N Espluga 3 1,01 5
SAU 6A Les Eres 10,01 19
SAU 6B Les Eres 7,43 16

TOTAL 32,31 68
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La taula 4.1.2 reflecteix l’estat de venta i/o lloguer de les parcel·les industrials de 
l’Espluga de francolí. Aquesta informació es pot veure georreferenciada al plànol 6: 
Localització de l’estat de venta i/o lloguer de les parcel·les que es troba al annex I. 

 

 

Taula 4.1.2, Parcel·les en venta i/o lloguer. Elaboració pròpia. 

 
Podem observar que més del 80% de les parcel·les classificades com a sòl 

industrial estan en venta i/o lloguer, fet que significa que pot ser símptoma d'ocupació i 
d'activitat industrial baixa. 

 
També podem observar a la taula 4.1.3, l’estat constructiu de les parcel·les, és a 

dir, si estan construïdes o no. 
 

 

Taula 4.1.3, Estat constructiu actual. Elaboració pròpia. 

La informació cartogràfica de taula 4.1.3 es pot veure al plànol 7: Estat 
constructiu de les parcel·les que es troba al annex I. 

 
Tenim un alt percentatge, més del 75% de parcel·les, no construïdes. Aquest fet 

indica que s'han qualificat sòls industrials que encara no s'han utilitzat per realitzar 
activitats industrials.  

 
El plànol 8: Superposició estat de venta i estat constructiu es troba al annex I. 
 
També es veu que, hi ha gairebé un 8% de les parcel·les que anteriorment es 

llogaven i/o venien que estan construïdes, es pot assegurar que la majoria d'aquestes 
parcel·les són naus industrials, aptes per a l'activitat industrial però lamentablement 
s'han utilitzat com a magatzems per a maquinària pesada  agrícola, camions i demés 
materials d'ús comercial o constructiu. 

 

  

Superfície de la zona industrial de L'Espluga de Francolí. Venta.
ESTAT SUPERFÍCIE (Ha) PERECENTATGE NOMBRE

NO VENTA 5,48 16,96% 23
VENTA I/O LLOGUER 26,83 83,04% 45

TOTAL 32,31 100,00% 68

Superfície de la zona industrial de L'Espluga de Francolí. Constructiu
ESTAT SUPERFÍCIE (Ha) PERECENTATGE NOMBRE

CONSTRUIT 7,82 24,20% 23
NO CONSTRUIT 24,49 75,80% 45

TOTAL 32,31 100,00% 68
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A continuació s’observa el tipus d’activitat que es duu a terme en les diferents 
parcel·les industrials que estan actives actualment. 

 

 

Taula 4.1.4, Tipus d'activitat actual de les parcel·les industrials. Elaboració pròpia. 

Aquesta distribució segons tipus d’activitat es pot veure reflectit al plànol 9: Tipus 
d’activitat segons parcel·les que es troba al annex I. 

 
Primerament, es pot observar que a la gran majoria de parcel·les industrials no hi 

ha activitat industrial, una petita part està dedicada als serveis i l'altre a la indústria. 
 
Aquest fet fa que s'hagin de prendre mesures i solucions per poder activar 

l'economia industrial, tot i que ja s'ha comentat anteriorment que la indústria queda a 
un segon pla. 

 
Per tenir una idea més aproximada, podem observar la superfície de les 

parcel·les industrials en funció de l’estat de venta tal i com suggereix el plànol 8. 
 
A continuació es pot observar el plànol 10: Superfície de les parcel·les industrials 

en funció de l’estat de venta que es troba al annex I, que representa les diferents 
superfícies de les parcel·les. 

 
Aquest apartat és purament informatiu, s’inclou el plànol anterior com a possible 

solució final per l’ens municipal a l’hora de desenvolupar unes mesures d’activació 
econòmica als polígons industrials del municipi. 

 
Així doncs, l’ajuntament té la informació en aquest format, accessible i 

intel·ligible per a tots els usuaris que la necessitin. 
 
Aquesta informació serviria per a la possible implementació de noves indústries 

segons les necessitats que precisin per desenvolupar la seva activitat. També es 
podria afegir la informació cadastral per agilitzar la comunicació entre ens, industria i 
propietari. 

 
 

  

Superfície de la zona industrial de L'Espluga de Francolí. Activitat
ACTIVITAT SUPERFÍCIE (Ha) PERECENTATGE NOMBRE

NO 28,23 87,38% 55
SERVEIS 1,5 4,64% 6
INDÚSTRIA 2,34 7,24% 6
CONSTRUCCIÓ 0,24 0,74% 1

TOTAL 32,31 100,00% 68
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4.2. Estudi d’equipaments públics  
 
Fa pocs anys, el Casal de L’Espluga (entitat privada) era el què donava els 

serveis d’equipaments públics. L’entitat tenia una forta economia fins que va començar 
la crisis i l’ajuntament va tenir que prendre part del manteniment i funcionament de les 
instal·lacions. 

 
Popularment es comentat que no hi ha suficients equipaments públics. La 

pregunta que es vol respondre en aquest estudi és que si hi ha prou equipament públic 
per la quantitat d’habitants del municipi. 

 
S’entén com equipament, qualsevol àmbit espacial, territorial o part d’un edifici 

que estigui vinculat al conjunt d’activitats humanes d’interès públic, social o comunitari 
necessàries pel correcte funcionament del municipi. 

 
Per interactuar amb aquest tema, es desglossaran els equipaments en funció 

dels seus usos genèrics referits sempre al servei de la població. Tal i com indica la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme.) es classificaran en: 

 
• Religiós 
• Docent 
• Esportiu 
• Cultural 

 
Hi ha la possibilitat de trobar parcel·les mixtes, això significa que és una parcel·la 

amb funcions d’equipaments però que se’n troba més d’un tipus diferent, com pot 
passar en algun cas concret que estudiarem. 

 
Totes les superfícies es poden obtenir de la propietat cadastral i de la cartografia 

creada per aquest estudi, així es pot crear una columna de percentatge que representa 
l’ocupació del tipus d’equipament respecte el total. 

 
La llista següent presenta les parcel·les qualificades com a equipaments i la seva 

tipologia genèrica. També podem observar al plànol 11: Classificació segons tipologia 
d’equipament que es troba al annex I, aquesta informació georreferenciada en funció 
de la seva classificació. 

 

• Sanitari 
• Assistencial 
• Serveis Tècnics 
• Cementiris 
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Taula 4.2.1, Llistat d'equipaments. Elaboració pròpia. 

Aquest primer índex genèric de la taula 4.2.1, indica la quantitat d’habitants per 
metre quadrat d’equipaments del municipi. És un índex genèric que es pot prendre 
com a referència ja que interpreta que tots els habitants utilitzen tots els equipaments 
públics. 

 
És orientatiu per la realització de l’estudi però no és real ja que es podria 

interpretar de forma errònia que hi ha un baix índex d’habitants per metre quadrat 
d’equipament, però si permet comparar i tenir un índex de referència aproximat al que 
es pot considerar com a correcte. 

 
Abans de començar amb les dades i càlculs de l’estudi s’ha d’estudiar el cas 

concret del Casal de L’Espluga, la parcel·la en qüestió conté diferents tipus 
d’equipaments, la qual es considera mixta tal i com s’ha comentat anteriorment. 

 
Al ser coneixedor de les mesures aproximades de cada equipament que es troba 

a dins d’aquesta parcel·la, a continuació es desglossarà per poder millorar les dades 
dels estudis. La distribució de l’equipament mixt es pot observar al plànol 12: Cas 
equipament mixt que es troba al annex I. 

PARCEL·ES D'EQUIPAMENT CLASSIFICACIÓ SUPERFÍCIE (m2)
INSTITUT SECUNDARIA DOCENT 6014
COLEGI PRIMARIA DOCENT 2209
PARC INFANTIL ESPORTIU 1864
LOCAL ENTITATS CULTURAL 2729
PISTES TENNIS ESPORTIU 1345
PISTA BASQUET ESPORTIU 307
PISTA FUTBOL DESCOBERTA ESPORTIU 2100
LLAR D'INFANTS DOCENT 1899
CASAL DE L'ESPLUGA MIXT 7359
PISCINA MUNICIPAL ESPORTIU 6575
PISTA BASQUET ESPORTIU 1718
JARDINS ACTES CULTURAL 3526
COLEGI PRIMARIA DOCENT 3354
ESGLESIA RELIGIÓS 1718
OFICINES COVA MUSEU SERVEI TÈCNIC 102
OFICINES COVA MUSEU SERVEI TÈCNIC 142
MUSEU COVA FONT MAJOR CULTURAL 1541
RESIDENCIA 3A EDAT ASSISTENCIAL 7153
ESGLESIA RELIGIÓS 308
ESGLESIA RELIGIÓS 767
BIBLIOTECA MUNICIPAL CULTURAL 226
LLAR DE JUBILATS ASSISTENCIAL 27
LLAR DE JUBILATS ASSISTENCIAL 25
AJUNTAMENT SERVEI TÈCNIC 108
MUSEU CELLER MODERNISTA CULTURAL 8302
PARC INFANTIL ESPORTIU 2391
MAGATZEM AJUNTAMENT SERVEI TÈCNIC 266
MUSEU DE LA VIDA RURAL CULTURAL 2376
MUSEU DE LA VIDA RURAL CULTURAL 497
OFICINA DE TURISME SERVEI TÈCNIC 387
MUSEU FACINA BALENYA CULTURAL 285
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ESPORTIU 5000
CENTRE ATENCIÓ PRIMARIA SANITARI 1752
MUSEU FACINA BALENYA CULTURAL 836

TOTAL 75208

HABITANTS 3897
HABITANTS/m2 EQUIPAMENT 0,0518162961
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Taula 4.2.2, Desglossament equipament mixt. Elaboració pròpia. 

Així doncs, es podrà distribuir les diferents superfícies d’equipaments segons 
tipologia i concretar més en els desglossaments posteriors. 

 
Per obtenir dades més fiables, s’ha estudiat els habitants o usuaris potencials de 

cada tipus d’equipament públic. 
 
Pel que fa l’equipament docent, s’ha realitzat la taula 4.2.3. 
 

 

Taula 4.2.3, Equipament docent. Elaboració pròpia. 

S’han considerat els potencials usuaris els habitants menors de 16 anys ja que 
és l’edat mínima d’escolarització obligatòria. Es pot assegurar que l’índex és baix pel 
que fa l’interval de població menors de 16 anys del municipi. Aquest fet significa que, 
amb tota seguretat, l’equipament docent de l’Espluga pot absorbir i incorporar usuaris 
menors de 16 anys d’altres municipis propers per tal de donar aquest servei. 

 
Un altre índex a observar, que es pot considerar positiu, és el que hi ha un alt 

percentatge d’ocupació d’equipaments docents respecte el total. 
 
A la taula 4.2.4 es pot veure l’equipament assistencial del municipi: 
 

 

Taula 4.2.4, Equipament Assistencial. Elaboració pròpia. 

  

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
CASAL DE L'ESPLUGA 11359 1 15,31%

Teatre 2500 3,37%
Escola de música 225 0,30%

Auditori 400 0,54%
Sala Exposicions 234 0,32%

Bar-Restaurant 4000 5,39%
Sala Oci Nocturn 1500 2,02%

Pavelló poliesportiu 2500 3,37%
MIXT 11359 1 15,31%

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
COLEGI PRIMARIA 2209 1 2,94%
LLAR D'INFANTS 1899 1 2,52%
COLEGI PRIMARIA 3354 1 4,46%
ESCOLA DE MUSICA 225 0,30%
INSTITUT SECUNDARIA 6014 1 8,00%
DOCENT 13701 4 18,22%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 587
HABITANTS PER m2 D'EQUIPAMENT DOCENT 0,0428435881

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
RESIDENCIA 3A EDAT 7153 1 9,51%
LLAR DE JUBILATS 27 1 0,04%
LLAR DE JUBILATS 25 1 0,03%
ASSISTENCIAL 7205 3 9,58%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 817
HABITANTS PER m2 D'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL 0,1133934768
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Es consideren els potencials usuaris els habitants majors de 65 anys del 
municipi, els quals fan ús d’aquests equipaments. Primerament, podem observar que 
l’índex d’habitants per metre quadrat d’equipament assistencial, supera l’índex 
generalitzat, per tant es pot assegurar que hi ha un dèficit d’aquest tipus d’equipament. 

 
Aquest fet es reflecteix en que actualment hi ha llista d’espera per entrar a la 

residència de la 3a edat. 
 
Respecte l’equipament esportiu, obtenim la taula 4.2.5: 
 

 

Taula 4.2.5, Equipament Esportiu. Elaboració pròpia. 

Es pot considerar com a usuaris habituals d’aquest tipus d’instal·lacions, les 
persones amb una edat inferior a 65 anys. Amb aquesta generalització d’usuaris, 
s’observa que existeix un índex superior al que em establer inicialment, fet que 
significa que significa una manca d’equipaments esportius al municipi per a poder 
complaure als habitants. 

 
Tot i així, es pot considerar positiu el fet de que l’ocupació total d’equipaments 

esportius representi casi un 32% de l’ocupació total. 
 
A continuació es representarà la taula 4.2.6 d’equipaments culturals: 
 

 

Taula 4.2.6, Equipaments Culturals. Elaboració pròpia 

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
PARC INFANTIL 1864 1 2,48%
PISTES TENNIS 1345 1 1,79%
PISTA BASQUET 307 1 0,41%
PISTA FUTBOL DESCOBERT 2100 1 2,79%
PISCINA MUNICIPAL 6575 1 8,74%
PISTA BASQUET 1718 1 2,28%
CAMP DE FUTBOL MUN. 5000 1 6,65%
PAVELLÓ DEL CASAL 2500 3,32%
PARC INFANTIL 2391 1 3,18%
ESPORTIU 23800 8 31,65%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 3080
HABITANTS PER m2 D'EQUIPAMENT ESPORTIU 0,1294117647

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
LOCAL ENTITATS 2729 1 3,63%
MUSEU COVA FONT MAJOR 1541 1 2,05%
JARDINS ACTES 3526 1 4,69%
BIBLIOTECA MUNICIPAL 226 1 0,30%
MUSEU CELLER 8302 1 11,04%
TEATRE DEL CASAL 2500 3,32%
AUDITORI DEL CASAL 400 0,53%
SALA EXPOSICIONS CASAL 234 0,31%
MUSEU DE LA VIDA RURAL 2376 1 3,16%
MUSEU DE LA VIDA RURAL 497 1 0,66%
MUSEU FACINA BALENYA 285 1 0,38%
MUSEU FACINA BALENYA 836 1 1,11%
CULTURAL 23452 9 31,18%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 3897
HABITANTS PER m2 D'EQUIPAMENT CULTURAL 0,1661691967
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Els resultats d’aquesta taula mostren que hi ha un important dèficit 
d’equipaments culturals al municipi, ja que els usuaris habituals d’aquest tipus 
d’equipament poden ser qualsevol habitant. 

 
Si s’estudia detalladament, es pot observar que només hi ha 226 metres 

quadrats de biblioteca municipal en front una població de 3897 habitants, fet que es 
podria considerar com a element negatiu pel que fa als equipaments culturals pel 
municipi. 

 
Per altra banda, com element positiu dels equipaments culturals, es pot observar 

que hi ha diferents museus amb una extensió considerable. Al punt 4.4. s’ampliarà la 
informació d’aquest fet. 

 
També es pot destacar com elements positiu els equipaments on es produeixen 

actes cultural com poden ser el teatre, jardins d’actes culturals (teatre a l’aire lliure) i 
l’auditori i la sala d’exposicions del casal. Tot i així, en funció de l’acte cultural que es 
presenti, en ocasions puntuals, no poden absorbir tot el volum d’usuaris que 
assisteixen als diferents actes. 

 
Pel que fa a l’equipament sanitari, la taula 4.2.7 es reflecteixen les següents 

dades: 
 

 

Taula 4.2.7, Equipaments Sanitaris. Elaboració pròpia. 

Es pot deduir que l’equipament sanitari és insuficient pel que fa al volum 
d’habitants del municipi. Té un índex molt elevat d’habitants per metre quedat 
d’equipament sanitari. Aquest fet provoca que actualment, juntament amb la crisis 
econòmica actual que repercuteix a la sanitat, hi hagi llistes d’esperes fins a 4 dies 
laborals per a ser atès. 

 
Les dos taules (4.2.8 i 4.2.9) que es presenten a continuació no tenen un 

caràcter d’usabilitat tant generalitzada com són les taules anteriors d’aquest apartat, ja 
que són els equipaments religiosos i els serveis tècnics. 

 
Actualment, tot i que tot el volum d’habitants del municipi en pot fer ús, els 

equipaments religiosos són usats per una minoria de la població i no crec que es pugui 
generalitzar en funció ni de l’edat ni del sexe. Es pot observar que representen una 
mínima ocupació en percentatge del total de superfície dels equipaments. 

 

  

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
CENTRE ATENCIÓ PRIMARIA 1752 1 2,33%
SANITARI 1752 1 2,33%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 3897
HABITANTS PER m2 D'EQUIPAMENT SANITARI 2,2243150685
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Aquests tipus equipaments es poden convertir amb un reclam turístic 
arquitectònic o inclús d’actes culturals gràcies a la seva acústica, òbviament sense 
oblidar la part de les funcions religioses que es puguin oferir. 

 

 

Taula 4.2.8, Equipaments Religiosos. Elaboració Pròpia. 

En aquesta part d’equipaments de serveis tècnics, podem observar que formen 
part d’una mínima ocupació respecte el total, no arriba al 2%. Es pot considerar que 
tots els habitants del municipi en poden fer ús d’aquests equipaments, però òbviament, 
només s’usen en moments puntuals o per tractar temes d’afers públics. 

 
Amb aquesta hipòtesis, no es pot generalitzar quins habitants en fan un ús més 

habitual i tampoc es pot deduir de forma lògica, amb la informació que es té mitjançant 
el treball de camp, si l’ens municipal té prou capacitat d’absorció de peticions dels 
habitants o si necessita noves instal·lacions amb més superfície per a poder exercir 
millor les tasques públiques. 

 

 

Taula 4.2.9, Equipaments Serveis Tècnics. Elaboració pròpia. 

 
 
4.3. Estudi de plantes baixes dedicades al comerç 
 
Tal i com indica el Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 

18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, podem definir els 
establiments comercials com a tots els locals i instal·lacions, coberts o sense cobrir, 
oberts al públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix 
regularment la venda al detall. 

 
La majoria d’aquestes instal·lacions són ubicades a les plantes baixes d’aquests 

edificis per a poder donar un millor accés i servei als usuaris i consumidors. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat per tenir una idea més genèrica de l’ocupació 

comercial, la dispersió o concentració del comerç, la quantitat de comerços per 
habitants, etc. 

 
Així es podrà detectar si hi ha zones d’especial atracció comercial o zones amb 

dèficit de comerços. També es poden obtenir resultats sobre especialitzacions 
comercials. 

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
ESGLESIA 1718 1 2,28%
ESGLESIA 308 1 0,41%
ESGLESIA 767 1 1,02%
RELIGIÓS 2793 3 3,71%

SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES PERCENTATGE
OFICINES COVA MUSEU 102 1 0,14%
OFICINES COVA MUSEU 142 1 0,19%
AJUNTAMENT 108 1 0,14%
MAGATZEM AJUNTAMENT 266 1 0,35%
OFICINA DE TURISME 387 1 0,51%
SERVEI TÈCNIC 1005 5 1,34%
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Amb aquesta informació actual, es podrien realitzar estudis històrics de 
comerços i localitzacions dels mateixos per a poder establir el perquè del seu 
tancament o fallida comercial a la zona. 

 
Al plànol 13: Classificació segons tipus de comerç de l’annex I, es pot observar 

de forma general on es concentra el comerç i quin tipus n’és. A la taula 4.3.1 es poden 
observar les dades que fan referència al plànol 13. 

 

 

Taula 4.3.1, Classificació del tipus de comerç. Elaboració pròpia. 

Aquest índex mostra la quantitat d’habitants per superfície comercial no té un 
valor significatiu molt gran ja que cada usuari anirà al servei comercial que més el 
satisfaci com a client. 

 
Cal destacar que hi predomina el petit comerç, el que es pot entendre com a les 

“botigues de tota la vida”. Hi predominen les botigues d’alimentació, també es podrien 
afegir a aquest grup els supermercats i arribarien fins a 20 parcel·les de les 70 total 
arribant al 28% d’ocupació. Degut a la ramaderia i granges properes al poble, hi 
trobem petits distribuïdors de carn. També, gràcies a l’agricultura de la zona hi ha forns 
de pa tradicionals i el reclam turístic del carquinyoli i destacables pastisseries amb 
prestigi. 

 
Tot seguit, es troba la tipologia de Bricolatge amb més d’un 22%. Hi ha comerços 

especialitzats de materials constructius, pintures, ferreteries i fusteries amb venta de 
mobiliari. 

 
Si sumem aquestes dos tipologies, arriben al 50% de l’ocupació total. Inicialment 

es podria dir que al municipi hi ha una especialització d’alimentació i bricolatge. 
 
Destacar també la quantitat de parcel·les comercials dedicades a la perruqueria, 

fins a un total de 7 i amb la quantitat de parcel·les dedicades a la roba i complements i 
bugaderia que arriben fins a 8. 

 

TIPUS DE COMERÇ RECOMPTE SUPERFÍCIE TOTAL (m2) SUPERFÍCIE MITJA (m2) PERCENTATGE
ALIMENTACIÓ 16 3018 189 4,15%
BANC I CAIXES 5 1255 251 5,51%
BASARS 3 625 208 4,57%
BUGADERIA 1 251 251 5,51%
ESTANCS 2 509 254 5,58%
FARMACIA 1 168 168 3,69%
FLORISTERIES 2 675 337 7,40%
ARTESANIA 5 377 75 1,65%
LLIBRERIES 2 352 176 3,87%
BRICOLATGE 10 10229 1023 22,47%
PERRUQUERIA 7 731 104 2,28%
ROBA I COMPLEMENTS 7 1463 209 4,59%
SUPERMERCATS 4 4222 1055 23,17%
TECNOLOGÍA I FOTOGRAFIA 5 1267 253 5,56%

TOTAL 70 25142 4553 100,00%

HABITANTS POTENCIALMENT USUARIS 3897
HABITANTS PER m2 DE COMERÇ TOTAL 0,1549996023
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Els plànols 15: Eixos comercials del municipi i el plànol 16: Detall eixos 
comercials del municipi que es poden observar a l’annex 1, contenen la informació 
cartogràfica corresponent a la quantitat de comerços per carrer, mostrant així on es 
concentra major quantitat de comerç i com es distribueix en tot el poble, també es 
poden detectar zones on no hi existeix comerç. 

 

 

Taula 4.3.2, Quantitat comercial per carrer. Elaboració pròpia. 

Tal i com es mostra a la taula 4.3.2, es pot observar que l’eix principal comercial 
és el carrer Lluís Carulla amb un total de vint-i-cinc comerços. És el carrer travessa 
l’Espluga de est a oest unint el casc antic del municipi amb les urbanitzacions noves. 
Comença a la plaça de L’Església i acaba a la plaça Montserrat Canals. 

Dos carrers que també ofereixen bastants serveis comercials són el carrer 
Torres Jordi i l’avinguda Catalunya amb nou i set comerços respectivament. El carrer 
Torres Jordi, és lleugerament paral·lel al carrer Lluís Carulla, com si fos la continuació 
natural de l’eix comercial unint la plaça de l’Església i la plaça Major. Per altra banda, 
l’avinguda Catalunya és l’eix d’entrada al municipi que fa de nexe entre la Carretera 
Nacional 240 i la carretera de Poblet. Una part de l’avinguda és perpendicular amb el 
carrer Lluís Carulla i conflueixen ambdós a la plaça Montserrat Canals. 

 
Sumant els tres eixos esmentats superen més del 50% de la quantitat de 

comerços del municipi. 
 
El plànol 17: Parcel·les en venta en funció de la seva superfície de l’annex 1, 

identifica les parcel·les que tenen una planta baixa d’ús comercial en funció de la 
superfície. S’han identificat aquestes parcel·les amb aquest estat a l’hora de realitzar 
el treball de camp. 

 

  

NÚMERO VIA NOM CARRER QUANTITAT COMERÇOS
2 Carrer ANSELM CLAVE 2
5 Carretera MONTBLANC 2
8 Passeig CANYELLES 1
9 Carrer CASTELL 1
13 Carretera POBLET 1
17 Carrer MESTRE ROIG 1
23 Carrer S ANTONI 3
32 Carrer ABADIA 3
34 Carrer SORTETES 4
35 Carrer SORTIDA 1
37 Carrer TORRES JORDI 9
71 Carrer MOSSEN C.VERDAGUER 1
77 Carrer ERMITA 1
84 Carrer LLUIS CARULLA 25
99 Avinguda CATALUNYA 7
104 Carrer MOLI DE GUASCH 1
116 Carrer MOSSEN SERRET 1
131 Travessera POBLET 4
238 Carrer NOGUERA LA 2
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Per tenir la informació de parcel·les amb venta i/o lloguer s’han seguit els 
següents criteris: 

• Edificacions velles amb planta baixa condicionada com a comercial però 
sense activitat econòmica. 

• Noves edificacions amb planta baixa comercial però sense activitat 
econòmica. 

• Edificacions en venta i/o lloguer amb planta baixa sense condicionar. 
 

 

Taula 4.3.3, Condició planta baixa en funció estat de venta. Elaboració pròpia 

La taula 4.3.3 ens mostra que hi ha una petita quantitat de parcel·les que estan 
condicionades amb estat de venta i/o lloguer, això significa que hi ha molta ocupació 
de les parcel·les condicionades com a planta baixa d’ús comercial. 

 
Per altra banda, es pot observar que hi ha moltes parcel·les en venta i/o lloguer 

les quals tenen una planta baixa però sense estar condicionada com a equipament 
comercial, sent així casi un 10% del total. 

 
Aquest fet es podria emmarcar en algun altre tipus d’estudi per a trobar 

residència la municipi, però no s’ha dut a terme ja que els estudis estan més focalitzats 
a la promoció econòmica municipal. 

 
 
4.4. Estudi de locals de restauració, hostaleria i turisme 
 
Segons l’article 2 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, 

s’entén com equipament turístic tots els bens materials i immaterials i totes les 
manifestacions de la realitat física, social, històrica i cultural que puguin generar 
incrementant els corrents turístics cam a Catalunya o dins el seu territori, la 
infraestructura d’establiments i de serveis adreçats al turisme i el manteniment d’un 
nivell adequat de la qualitat en la prestació dels serveis turístics. 

 
Així doncs, els objectius que persegueixen aquests equipaments són els de 

protegir i preservar els recursos turístics, assegurant els valors culturals, històrics, 
artístics, territorials, urbanístics i mediambientals, incrementar els corrents turístics, 
etc. Per tant, són objectius en el que es pretén promocionar l’economia municipal i 
com a conseqüència la de Catalunya. 

 
Per altra banda, es pot definir com allotjament turístics els establiments, locals i 

instal·lacions obertes al públic on, de manera habitual i amb caràcter professional, les 
persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament en 
les unitats d’allotjament, així com altres serveis turístics d’acord amb les condicions 
que s’estableixen. 

PLANTA BAIXA COMERCIAL PARCEL·LES RECOMPTE PERCENTATGE
CONDICIONADA NO EN VENTA 70 3,97%

EN VENTA I/O LLOGUER 19 1,08%
SENSE CONDICIONAR NO EN VENTA 1507 85,48%

EN VENTA I/O LLOGUER 167 9,47%
TOTAL 1763 100,00%
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A diferència dels altres dos equipaments turístics, la restauració es considera un 
establiment comercial, en que la majoria dels casos, de caràcter públic on es paga 
perquè t’ofereixin un servei d’alimentació per ser consumides al mateix local o per 
emportar. 

 
Totes aquestes instal·lacions, locals i establiments dedicats al turisme i 

restauració han de complir les exigències i característiques senyalades en la legislació 
vigent del Reglament (CE) número 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell 
relatiu a la higiene dels productes alimentaris. 

 
Es pot confirmar una mitjana de 32000 turistes anualment, amb dades 

recopilades des del 1989. Actualment, ha baixat el turisme en comparació a la mitjana 
un 7%. Per això, aquest estudi s’inicia amb la finalitat de poder potenciar l’activitat 
turística del municipi. Es crearà una cartografia de turisme, restauració i allotjaments 
per tal de que es pugui presentar en un format web i així poder donar diferent 
informació dels serveis als usuaris. 

 
Al plànol 18: Localització de les activitats turístiques de l’annex I, podem trobar la 

informació cartografiada de la capa turisme. Juntament amb la taula 4.4.1, es pot fer 
una idea aproximada de l’ocupació parcel·laria dedicada a l’activitat turística. 

 

 

Taula 4.4.1, Ocupació de l'activitat turística. Elaboració pròpia. 

A la taula 4.4.2 es centra en el cas particular de l’allotjament. 
 

 

Taula 4.4.2, Ocupació d'allotjament. Elaboració pròpia. 

Juntament amb el plànol 19: Activitat turística a la pedania de Les Masies de 
l’annex I, es pot observar que hi ha, a les Masies, situada al PEIN de la vall del 
Monestir de Poblet, una gran part de la seva ocupació com allotjament turístic arribant 
al 95% de l’ocupació total del municipi. 

ACTIVITAT TURÍSITCA SUPERFÍCIE (m2) PERCENTATGE
SERVEI TURÍSTIC 631 0,85%
MUSEU 13837 18,58%
ARQUITECTÒNIC 2793 3,75%
ALLOTJAMENT 48932 65,71%
RESTAURACIÓ 8278 11,12%

TOTAL 74471 100,00%

ACTIVITAT TURÍSITCA ALLOTJAMENT LOCALITZACIÓ SUPERFÍCIE (m2)
ALLOTJAMENT Casa English Summer Les Masies 1189

Casa English Summer Les Masies 8695
Alberg Jaume I Les Masies 9658
Alberg Jaume I Les Masies 3169
Hotel Monestir Les Masies 4637
Apartaments Villa en Gràcia Les Masies 16265
Apartaments Villa en Gràcia Les Masies 1509
Masia del Manaxu Les Masies 1710
Apartaments Ca La Pauleta L'Espluga de Francolí 2100

TOTAL 48932

PERCENTATGE OCUPACIÓ Les Masies 95,71%
L'Espluga de Francolí 4,29%

TOTAL 100,00%
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Això es degut a que històricament hi havia aigües termals a la zona de Les 
Masies i es van construir diferents recintes amb caràcter d’allotjament turístic per oferir 
aquests tipus de serveis. També hi ha el condicionant que està al PEIN de la Vall del 
Monestir de Poblet, des d’aquí es poden realitzar diferents rutes de senderisme, BTT i 
demés activitats de muntanya, però sobretot, també destaca la proximitat amb el 
Monestir de Poblet, espai turístic d’interès nacional i patrimoni de la humanitat. 

 
Per altra banda, es pot observar, al plànol 20: Activitat turística al municipi de 

l’annex I, que la resta de les activitats turístiques es troben a dins el nucli municipal. 
 
Es pot trobar fins a catorze ofertes diferents de restauració repartida per tot el 

nucli municipal, ofereixen plats tradicionals de la zona. Dins aquesta oferta, també es 
pot trobar dos pizzeries amb la peculiaritat que utilitzen ingredients propis de la 
comarca com ingredients. 

 
El turisme arquitectònic es remarca amb les dos esglésies del municipi, una 

romànica i l’altre barroca. Estan localitzades al centre del casc antic del municipi. 
 
Existeix una oficina de turisme que es localitza ràpidament quan s’accedeix al 

municipi des de la entrada de la Carretera Nacional 240. On es poden comprar les 
entrades necessàries per visitar els museus. 

 
Els museus estan distribuïts en diferents zones. El museu fasina Balenyà està 

annexat a l’oficina de turisme, fabrica on feien destil·lats. El museu de la vida rural es 
troba al mateix carrer, on es va adequar una antiga casa senyorial per convertir-la en 
museu. Més aïllat del nucli urbà trobem el museu del celler modernista, on es fa una 
visita pel celler explicant el procés d’elaboració del vi i oli amb denominació d’origen de 
la Conca de Barberà i, a la llera del riu, hi ha la cova de la Font Major, on neix el riu 
Francolí. Està condicionada per endinsar-se i visitar el museu prehistòric amb restes 
arqueològiques de la cova i el poblat iber trobat posteriorment. També es poden fer 
rutes d’espeleologia i demés activitats d’aventura. 

 
 
4.5. Localització d’obres públiques al municipi 
 
Segons l’article 2 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, considera 

obra pública, el resultat d’un conjunt de treball d’enginyeria civil destinats a complir una 
funció econòmica o tècnica, el qual té per objecte un bé immoble. 

 
Aquesta part del projecte serveix per georreferenciar les diferents obres que es 

puguin fer al municipi, donant així informació directe sobre els punts tallats i buscar 
rutes alternatives pels usuaris. 

 
També serviria per informar als propietaris de les parcel·les afectades, i si és de 

menester, detallar l’expropiació i donar més informació als propietaris de la finca 
mitjançant referències cadastrals. 

 



 SIG municipal de l’Espluga de Francolí 27  

Una possible millora d’aquesta part, seria crear un apartat on els usuaris puguin 
introduir i georreferenciar, a través de la plataforma web, elements viaris trencats o mal 
ubicats, enllumenat públic insuficient o pendent de canviar, etc. D’aquesta manera, la 
comunicació entre l’ens municipal i els habitants seria més fluida i amb solucions més 
eficaces i ràpides. 

 
El plànol 21: Obra pública actual del municipi que es troba a l’annex I, es pot 

observar la cartografia de l’obra en qüestió, les parcel·les les afectades per 
l’expropiació i zones d’afectació temporal. 

 
L’obra que s’estudia és la millora de la carretera TV-7001. Nexe entre el municipi 

i la Carretera Nacional 240. Aquesta obra ha tallat completament el trànsit des de 
finals de gener de 2014 fins a finals de juny de 2014. Durant aquests mesos s’ha hagut 
d’accedir al municipi per una altre entrada, que si no es té un previ avís de l’estat 
actual de la carretera, pot suposar un problema pels usuaris de la via foranies al 
municipi. 

A la taula 4.5.1 es visualitza, segons referència cadastral, la superfície total i la 
expropiada, donant així la informació de cada parcel·la. 

 

 

Taula 4.5.1, Superfície d’expropiacions. Elaboració pròpia. 

Es pot observar que, per la millora de la carretera TV-7001, s’utilitzen un total de 
16583 metres quadrats d’expropiació amb un total de 22 parcel·les. Per tant, es pot dir 
que hi ha una mitjana d’expropiació de 754 metres quadrats. Així doncs, s’observa a la 
taula anterior que la majoria de les parcel·les no sobrepassen aquest metres quadrats 
calculats de forma mitjana. 

 

  

REFERÈNCIA CADASTRAL SUPERFÍCIE TOTAL (m2) SUPERFÍCIE EXPROPIACIÓ (m2)
43055A01800193 4016 545
43055A01800281 8747 1077
43055A01800197 2356 300
43055A01800282 1775 629
43055A01800198 8486 612
43055A01800283 2486 81
43055A01800199 5758 911
43055A01800284 969 106
43055A01800200 6735 1108
43055A01800201 3502 592
43055A01800020 8666 1202
43055A01800018 3340 83
43055A01800019 40848 3903
43055A01800017 5504 277
43055A01800016 5039 617
43055A01800059 26202 150
43055A01800061 7363 205
43055A01800097 3775 938
43055A01800057 14580 1236
43055A01800391 9051 944
43055A01800095 10182 459
43055A01800096 1292 608

TOTAL EXPROPIACIÓ OBRA 16583
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A la taula 4.5.2 s’observa el percentatge d’expropiació respecte la superfície total 
de la parcel·la afectada. Es pot observar que la majoria de les expropiacions no 
sobrepassen el 15% de la superfície expropiada respecte a la total. Hi ha algun cas 
concret, se suposa que per qüestió de projecció de carretera, que tenen una afectació 
superior a les altres parcel·les. 

 

 

Taula 4.5.2, Percentatge d’afectacions respecte la superfície total. Elaboració pròpia. 

Així doncs, s’observa una coherència d’expropiació en funció de la superfície de 
cada parcel·la. 

 
 

5. PLATAFORMA WEBSIG 
 
Aquesta plataforma web es pot visualitzar online a: 
 
http://mymaps-asl.comyr.com/EsplugaSIG/home.html 
http://smartsig.orgfree.com/EsplugaSIG/home.html 
 
Per un correcte funcionament, és recomanable usar els navegadors Modzilla 

Firefox o Google Chrome. Altres navegadors podrien donar errors en el javascript de la 
pàgina. 

 
Els fitxers que s’han desenvolupat estan penjats en uns servidors gratuïts, 

http://000webhost.com i http://www.freewebhostingarea.com/ .Aquest fet podria 
provocar el no funcionament de l’aplicació en moments puntuals a causa de 
manteniments del servidor. 

 
Altres errors de visualització podrien ser degut a prohibicions del propi 

navegador en funció de l’execució de Scripts o bloqueig de la localització.  

REFERÈNCIA CADASTRAL PERCENTATGE EXPROPIACIÓ
43055A01800193 13,57%
43055A01800281 12,31%
43055A01800197 12,73%
43055A01800282 35,44%
43055A01800198 7,21%
43055A01800283 3,26%
43055A01800199 15,82%
43055A01800284 10,94%
43055A01800200 16,45%
43055A01800201 16,90%
43055A01800020 13,87%
43055A01800018 2,49%
43055A01800019 9,55%
43055A01800017 5,03%
43055A01800016 12,24%
43055A01800059 0,57%
43055A01800061 2,78%
43055A01800097 24,85%
43055A01800057 8,48%
43055A01800391 10,43%
43055A01800095 4,51%
43055A01800096 47,06%

http://mymaps-asl.comyr.com/EsplugaSIG/home.html
http://smartsig.orgfree.com/EsplugaSIG/home.html
http://000webhost.com/
http://www.freewebhostingarea.com/
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5.1. Introducció i objectius 
 
En aquest apartat es recull la creació de la plataforma web que conté tota la 

informació cartogràfica. S’ha desenvolupat mitjançant els llenguatges de programació 
HTML (acrònim Hyper Text Markup Language) dissenyat per estructurar textos i 
relacionar-los en forma d'hipertext, CSS (acrònim Cascading Style Sheets) és un 
llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la semàntica de presentació (l'aspecte i 
format) d'un document escrit en un llenguatge de marques i JavaScript és un 
llenguatge script basat en el concepte de prototipus (herència per delegació). 

 
Tots aquests llenguatges de programació s’han utilitzat per crear l’aplicació, que 

s’ha basat amb la API de Google Maps v3. Són una sèrie de funcions, llibreries i eines 
que faciliten la creació de pàgines web a nivell d’usuari per a personalitzar, amb les 
capes base de Google Maps, implementar la informació georeferenciada creada pel 
propi usuari. 

 
El programari utilitzat ha sigut bàsicament Notepad++ i Dreamweaver per 

emmarcar tota la programació. 
 
Hi haurà una pàgina principal on es vincularan diferents enllaços segons el SIG 

que es vulgui consultar. S’entén que un usuari del SIG turístic no l’interessa la 
informació cartogràfica de les parcel·les industrials. D’aquesta manera també 
s’agilitzarà l’aplicació web donant solucions i funcions més ràpides. 

 
Es crearà un conjunt integrat de mitjans i mètodes informàtics el qual, l’objectiu 

principal que es vol assolir, és de poder oferir la cartografia i la informació als possibles 
usuaris. També es poden integrar les bases de dades amb un format geogràfic digital 
de forma que siguin consultables amb recerques i funcions concretes. 

 
 
5.2. Metodologia 
 
Les noves tecnologies SIG treballen amb informació digital, per la qual existeixen 

diferents mètodes utilitzats per la creació de dades digitals. El mètode més utilitzat és 
la digitalització, on a partir d’un mapa imprès o amb informació obtinguda del treball de 
camp es transfereix a un mitjà digital com per exemple, un software Disseny Assistit 
per Ordinador (DAO) amb capacitat de georreferenciació o un software SIG. 

 
Donada l’extensa disponibilitat d’imatges orto-rectificades, tant de satèl·lit com 

aèries, la digitalització per aquesta via s’està convertint en la principal font d’extracció 
de dades geogràfiques. Aquesta forma de digitalització implica la recerca de dades 
geogràfiques directament a les imatges aèries en lloc del mètode tradicional de la 
localització de formes geogràfiques. 

 
Un cop digitalitzada tota aquesta informació s’ha d’adaptar i transformar per a 

que pugui ser adaptada per l’ús d’un visor lleuger i, per tant, es pugui utilitzar cara els 
usuaris de la plataforma SIG. 
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Les aplicacions d’aquesta plataforma SIG són les següents: 
 

• Gestió territorial: Són aplicacions SIG dirigides a la gestió d'entitats 
territorials i permeten un ràpid accés a la informació gràfica i 
alfanumèrica, i subministren eines per a l'anàlisi espacial de la informació. 
Faciliten tasques de manteniment d'infraestructura, mobiliari urbà, etc., I 
permeten realitzar una optimització en els treballs de manteniment 
d'empreses de serveis. 

• Equipament social: Implementació d'aplicacions SIG dirigides a la gestió 
de serveis d'impacte social, com ara serveis sanitaris, centres escolars, 
hospitals, centres esportius, culturals, llocs de concentració en casos 
d'emergències, centres d'esbarjo, entre altres i subministren informació 
sobre les seus ja existents en una determinada zona i ajuden en la 
planificació pel que fa a la localització de nous centres. Un bon disseny i 
una bona implementació d'aquests SIG augmenten la productivitat en 
optimitzar recursos, ja que permeten assignar de forma adequada i 
precisa els centres d'atenció a usuaris cobrint de forma eficient la totalitat 
de la zona d'influència. 

• Geomàrqueting: La base de dades dels clients potencials de determinat 
producte o servei relacionada amb la informació geogràfica és 
indispensable per planificar una adequada campanya de màrqueting o 
l'enviament de correu promocional, es podrien dissenyar rutes òptimes a 
seguir per comercials, anuncis espectaculars, publicitat mòbil, etc. 

• Obres i informació: Sistemes d'Informació Geogràfica utilitzats per a 
modelar la conducta del trànsit determinant patrons de circulació per una 
via en funció de les condicions de trànsit i longitud i evitar obstacles 
previsibles, com poden ser les obres, en les rutes calculades i donant la 
informació necessària als usuaris afectats. 

 
 
5.3. Funcionalitats 
 
En la majoria dels sectors dels SIG poden ser utilitzats com una eina d'ajuda a la 

gestió i presa de decisions. 
 
Difondre l'ús d'una nova tecnologia depèn del grau en el qual aquesta es veu 

com un desenvolupament madur. Diversos factors són importants a l'hora de 
determinar la maduresa de la tecnologia SIG. Sense ser extens, es descriuen cinc 
factors que són pertinents en aquest context. 

 
El primer factor és el grau amb què les funcionalitats ofertes pel SIG corresponen 

al tipus d'operacions que se li exigeixen. Existeix actualment un mercat substancial per 
a les aplicacions especialitzades; en alguns casos les eines específiques han de ser 
agregades a les existents. Aquesta demanda indica que encara hi ha un buit entre les 
necessitats de l'usuari i el que els programari de SIG poden oferir. D'altra banda, no es 
pot col·locar els programari de SIG en la mateixa categoria de, per exemple, 
programari processadors de paraules. Els diferents tipus d'aplicacions dels Sistemes 
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d'Informació Geogràfica requereixen utilitats altament específiques que no poden ser 
cobertes a través d'un sol paquet de programari. 

 
El segon factor correspon a determinar fins a quin punt el programari és fàcil 

d'usar, per exemple, a través d'una interfase entre l'usuari i el programari. Poden els 
usuaris dels SIG utilitzar el programari sense ajuda, o es necessita algun tipus de 
suport permanent. En anys recents, s'han agregat tots els tipus d'eines als programari 
de SIG, permetent als usuaris construir la seva pròpia interfície especialitzada. 

 
El tercer factor es refereix a les inversions necessàries en programari i 

maquinari. La disponibilitat de moltes eines de programari SIG a PC i el baix preu del 
maquinari (PC i estacions de treball), indica que el cost de maquinari i programari no 
és un gran obstacle. 

 
L'educació i el coneixement constitueixen el quart factor. Com cada vegada les 

persones i disciplines s'involucren més amb els SIG, la manca de coneixement dels 
mateixos es torna menys un problema; tanmateix, encara no es té la consciència de 
l'enorme potencial dels SIG per als negocis, promocions econòmiques o simplement 
oferir aquesta informació de caràcter obert. 

 
També el nombre de persones que estan desenvolupant SIG està creixent. El 

problema és més una qüestió de qualitat que de quantitat. No s'ha pogut determinar si 
els coneixements dels SIG adquirits en les universitats, instituts i centres de 
capacitació i en general en tot tipus de cursos, satisfà la demanda. 

 
El cinquè factor és el problema de les dades. Aquest és un problema més gran 

perquè disminueix la velocitat del procés de difusió de l'ús dels SIG. Les inversions en 
dades són altes i els problemes relacionats a disponibilitat, cost, estàndards, exactitud 
i les obligacions legals estan lluny de resoldre. A causa de les activitats de recol·lecció 
de dades per part del sector governamental i la iniciativa privada, la disponibilitat de 
dades no és ja un problema tan agut. En canvi, el cost de les dades és ara el factor 
més ferma que dificulta l'ús d'informació geogràfica. Encara fonamentalment en l'ús de 
SIG, els problemes d'estàndards, exactitud, i obligació legal són presos en compte una 
vegada que el problema del cost s'ha superat. S'espera que el problema de les dades 
segueixi sent el factor més important en l'èxit comercial en els propers anys. 

 
Resumint aquests factors, sembla clar que els SIG no són encara una tecnologia 

madura, això explica perquè la difusió de tecnologia dels SIG està una mica 
fragmentada. En conseqüència, s'esperen diferències en el grau d'aplicació dels SIG 
entre les organitzacions i fins i tot dins d'una mateixa organització. 
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5.4. Diagrama de casos d’ús 
 
Per tal efecte, aquesta plataforma SIG s’ha de poder veure com un model del 

món real informatitzat, en un sistema de referència lligat a la Terra per poder satisfer 
unes necessitats d’informació concreta. 

 
La imatge 5.4.1 ens mostra el diagrama de casos d’ús de la plataforma web. 

Aquest seria el model detallat d’operacions i personatges que hi ha al sistema. 
 

 

Figura 5.4.1, Diagrama casos d'ús. Elaboració pròpia. 

Detallant els diferents paquets d’usos des del punt de vista de l’usuari, veiem que 
l’acció de visualitzar, ens entra a la pàgina principal que seria el primer paquet i també 
s’estén a l’acció d’accedir que ens donarà lloc als diferents paquets on es troben els 
SIG, en funció quin esculli l’usuari. 

 
L’actor administrador, a més de les altres dos accions, també pot editar. Aquesta 

acció es relaciona directament amb es diferents paquets i en les accions de visualitzar 
i accedir. A través d’aquesta acció es podrà actualitzar cartografia, disseny i demés 
informació que es desenvolupi a la plataforma web. 
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La imatge 5.4.2 ens mostra el cas concret generalitzat quan l’usuari entra dins 
d’un SIG. Aquest diagrama mostra les accions i funcions generals d’un SIG 

 

 

Figura 5.4.2, Diagrama d'ús d'aplicació SIG. Elaboració pròpia. 

Es poden observar les accions que pot realitzar l’usuari. Aquest pot directament 
visualitzar el mapa i pot utilitzar les diferents eines, que s’estenen a la visualització del 
mapa. Es pot observar que hi ha diferents relacions directes entre les diferents eines i 
l’acció, això implica que l’usuari pot escollir una, o més d’una, per a visualitzar la 
informació que es vulgui en cada moment. 

 
La geolocalització i els zooms són llibreries pròpies de les API de Google, el 

control de cartografia bàsica també, però s’ha modificat el codi per poder també 
visualitzar les capes base del ICC 

 
Hi ha el cas concret de l’eina de càlcul de rutes que té una relació directa amb 

les indicacions de les rutes apart de l’extensió a la visualització del mapa. 
 
La Recerca, Activació i Localització, són eines creades concretament per a cada 

plataforma SIG, és a dir, canviarà la informació que es pugui observar i es basen amb 
la informació que s’ha creat per a realitzar aquest SIG. 

 
És un diagrama generalitzar de tots els SIG però té una validesa per a tots ells ja 

que es basen tots en aquestes operacions 
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5.5. Disseny i implementació 
 
S’ha volgut crear un disseny intel·ligible per a tothom, poc carregat i amb 

funcionalitats guiades i orientades als SIG per tal de no perdre efectivitat a la hora de 
extreure, trobar i visualitzar la informació sobre la cartografia integrada. 

 

 

Figura 5.5.1, Pàgina d'inici. Captura de pantalla. 

La imatge 5.5.1 ens mostra la pàgina d’inici de la plataforma SIG. És una pàgina 
html, disseny css i funcions javascript. Es pot observar a la part esquerra un menú 
d’acordió on hi ha una pestanya de presentació, on s’explica breument la finalitat 
d’aquest lloc web i els diferents SIG que l’usuari pot accedir i fer-ne ús. 

 
Els SIG tenen tots la mateixa base metòdica i hi ha moltes eines creades que 

serveixen per més d’un SIG 
 
Per implementar les capes de format shape a internet s’han transformat, 

mitjançant escala i una caixa de coordenades, en arxius KML (Keyhole Markup 
Language) que és un llenguatge basat en XML per a representar dades geogràfiques i 
molt estès en diferents aplicacions de la marca Google. 

 
També s’han implementat l’opció que, de forma inicial es pugui veure el servei 

web del ICC tant sigui el topogràfic com l’ortofoto. On també comparteixen l’opció de 
poder veure les capes bases pròpies de Google. 

 

 

Figura 5.5.2, Mapes base de la plataforma. Captura de pantalla. 
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El disseny del menú lateral ha estat desenvolupat per un Script de “Accordion” 
que s’utilitza per donar la mobilitat necessària a les diferents pestanyes en forma 
d’acordió per visualitzar el seu contingut. Es va pensar que seria un tipus de menú 
lateral fàcilment intel·ligible per qualsevol usuari, on juntament amb unes notes, pot 
utilitzar les diferents eines que es troben. 

 

 

Figura 5.5.3, Menú desplegable de l'aplicació web. Captura de pantalla. 

S’ha creat un apartat d’eines generalitzades per a totes les plataformes SIG. 
 

 

Figura 5.5.4, Eines de l'aplicació web. Captura de pantalla. 

Aquestes eines, tal i com indiquen els seus noms, fan diferents funcions. Hi ha 
una funció de geolocalització que, donant permís al explorador utilitzat, detecta la teva 
geolocalització actual. També existeix la funció de fer un zoom al marc del municipi, 
per si marxem de la zona, poder localitzar-la ràpidament. També podem netejar les 
diferents marques que em creat o que se’ns queden de forma residual al visualitzador. 
Hi ha una funció de reiniciar el mapa i tota l’aplicació directament. Per acabar, l’última 
eina que s’ha inclòs és la de imprimir el mapa, et fa una captura de pantalla del mapa i 
et permet que l’imprimeixis amb la impressora o en format PDF si es té el software 
pertinent. 
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Finalment, l’ultima funció que he creat és la de calcular rutes a través de l’API de 
Google Maps que es pot observar a la il·lustració 5.5.5, amb la particularitat de que el 
destí ha de ser un dels elements cartografiats durant el projecte, aquesta funcionalitat 
serveix per trobar la ruta i les indicacions exactes des de qualsevol lloc als diferents 
polígons industrial, equipaments i diferent informació. Es pot dir que és un calculador 
de rutes específic per l’àmbit de treball que s’ha creat entorn al projecte. Juntament, a 
la il·lustració 5.5.6 hi ha la pestanya d’Indicacions que indica tot el recorregut de forma 
escrita des del punt d’origen fins al destí seleccionat. 

 

 

Figura 5.5.5, Calculador de rutes. Captura de pantalla. 

 

 

Figura 5.5.6, Indicacions de la ruta. Captura de pantalla. 

 
 

6. CONCLUSIONS 
 
S'hauria d'activar algun tipus de pla per reactivar les parcel·les industrials i 

aportar activitat econòmica industrial al municipi. Aquest fet implicaria que la seva 
població dedicada a la indústria no s'hagués de desplaçar algun altre municipi per 
treballar. 

 
Així doncs, podem concloure que L'Espluga de Francolí té un baix rendiment de 

les parcel·les de sòl industrial a nivell d'activitat econòmica. 
 
Pel que fa a la pregunta realitzada al inici de l’estudi d’equipaments públics, es 

pot confirmar que hi ha dèficit d’equipaments, tot i que cal remarcar que, l’equipament 
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docent no entraria en aquest dèficit. Per tant, es confirma la resposta de que els 
usuaris i habitants del municipi vegin un dèficit d’equipaments públics. 

 
Primerament, es pot observar que els equipaments docents no existeix dèficit de 

places per usuaris ja que també absorbeixen menors de 16 anys d’altres municipis. 
 
En canvi, pel que fa l’equipament assistencial, bàsicament de la tercera edat, hi 

ha dèficit. Aquest fet es pot reafirmar actualment amb que hi ha llista d’espera per a 
poder entrar a la residència. 

 
Els equipaments culturals, hi ha una biblioteca insuficient per la quantitat 

d’habitants. S’hauria de millorar el local i l’accés. Segons els actes que es realitzin al 
municipi es veuen sovint sobrepassades pel volum d’assistència, fet que demostra una 
falta d’equipament cultural per aquest tipus d’actes. 

 
Els equipaments esportius, són els que més influència d’usuaris tenen. Fa disset 

anys que es vol construir un pavelló poliesportiu municipal, però de moment ha estat 
impossible. Aquest fet remarca un greu dèficit d’equipaments esportius. 

 
Per tant es pot concloure en que hi ha un dèficit general d’equipaments. 
 
Pel que fa a les plantes baixes dedicades al comerç, es pot observar que hi ha 

molta ocupació de les parcel·les amb plantes baixes condicionades d’ús comercial. 
Aquest fet indica un increment positiu pel que fa a l’activitat comercial. 

 
L’eix comercial de l’Espluga és el carrer Lluís Carulla. Es podrien prendre 

mesures per activar comercialment altres zones, però s’hauria de tenir en compte 
perquè es converteix en una zona de trobada social per a molts habitants. 

 
L’Espluga és un municipi on l’activitat turística és un dels motors claus de 

l’economia, per tant, l’administració municipal ha de cuidar i actualitzar tota la 
informació i la cartografia fent-la més atractiva pels usuaris per tal de recaptar nous 
turistes i frenar així el decents del 7% de turistes. 

 
Pel que fa a les obres públiques, el fet de poder cartografiar i oferir aquesta 

informació als habitants, i en concret als titulars de les parcel·les cadastrals afectades, 
hauria de servir per mostrar-se transparents davant obres d’aquestes característiques i 
oferir serveis d’assessorament als titulars afectats, en cas necessari. 

 
La majoria dels estudis i conclusions realitzades durant aquest projecte es 

podrien emmarcar dins la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica. La Llei de promoció de l’activitat econòmica és un dels objectius de la 
legislatura actual, que s’aconseguirà amb la revisió i l’actualització de determinats 
aspectes de l’estructura del teixit productiu català, així com amb l’establiment de 
mecanismes d’agilització i d’impuls de l’activitat emprenedora. En aquest sentit, i en 
coherència amb les directrius de la Unió Europea, aquesta llei modifica normes de 
rang legal d'àmbits diversos per a establir una regulació més entenedora i simplificar 
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els tràmits administratius, mantenint únicament els tràmits que són imprescindibles, 
amb l'objectiu final de facilitar la dita reactivació econòmica. 

 
La finalitat de la Llei és impulsar, en el marc de l'Estratègia Europa 2020, el 

desenvolupament de l'activitat empresarial, que es configura com motor de 
recuperació de la crisi econòmica mundial. Aquest desenvolupament empresarial 
requereix, d'una banda, la supressió de tràmits i traves innecessaris per a iniciar una 
nova activitat; de l'altra, suposa atorgar valor afegit a sectors com la ramaderia, el 
turisme i el comerç. Així mateix, implica modificacions normatives que han de permetre 
de dur a terme una política de suport als empresaris catalans. 

 
Amb aquesta informació, la implementació d’aquest projecte es realitzaria sota la 

revisió i actualització del teixit productiu, per tant, es pot assegurar que els sistemes 
d’informació geogràfics es poden establir com a mecanisme d’agilització i d’impuls per 
l’activitat emprenedora, comercial i turística. 
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9. CONTINGUT DEL CD 
 
El CD es compon de dos carpetes, Una amb l’annex I de plànols i una altre 

carpeta amb el contingut de la memòria. 
 
La carpeta annex I conté els plànols corresponents del treball final de grau 

mentre que a l’altre carpeta conté la memòria del treball final de grau. 
 

 
 
La informació restant es troba als enllaços d’internet mencionats al projecte. 

  

Figura 9.1, Contingut del CD 
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10. ANNEX I: PLÀNOLS 
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