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Abstract 
 
This project is part of an academic collaboration agreement with the Metropolitan Area of 
Barcelona (AMB). It is based on the description of some tasks and projects carried out during 
the course of the same. 
 
Essentially the project deals with the description of the stages that allow the preservation of 
historical cartography. Since the cartographic copies are recovered, through their digitalization, 
rectification and georeferencing until the creation of metadata and the creation of web services 
that allow their distribution. 
 
The final part of the project taking the objective of sharing this historical cartography 
recovered, the design of a viewer is explained in an online GIS platform that allows 
consultation, exploration and comparison of these data. 
 

Resum 
 
El present projecte s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració acadèmica amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). Es basa en la descripció d’algunes tasques i feines 
realitzades durant el transcurs del mateix. 
 
Essencialment el projecte tracta de la descripció de les etapes que permeten la preservació de 
la cartografia històrica. Des de que es recuperen els exemplars cartogràfics, passant per la seva 
digitalització, rectificació i georeferenciació fins la creació de  metadades i creació de serveis 
web que permetin la seva distribució.  
 
Com a part final de projecte i amb l’objectiu de compartir aquesta  cartografia històrica 
recuperada, s’explica el disseny d’un visor en una plataforma de SIG online que permet la 
consulta, exploració i comparació d’aquestes dades.  
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Glossari 

 

Ortofoto: Una ortofoto consisteix en una fotografia aèria vertical amb escala constant i 

propietats d’una projecció ortogonal, elaborada a partir d’un mosaic d’imatges aèries 

rectificades. 

 

Fotograma: Fotografia aèria vertical presa amb una càmera fotogramètrica calibrada, de la qual 

es coneixen els paràmetres d’orientació interna.  

 

Ràster: Xarxa contínua, regular i densa de cel·les organitzades en files i columnes amb què 

s’estructura i es representa una informació determinada. En els sistemes d’informació 

geogràfica, les cel·les tenen significació territorial, presenten diversos valors d’una mateixa 

variable en cada capa d’informació i tenen una grandària que defineix la resolució espacial. 

Alguns exemples són: imatges fotogràfiques, mapes d’elevacions o d’ombres, etc. 

 

INSPIRE:  La Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) és una iniciativa 

de la Comissió Europea que té com a objectiu la creació d’una infrestructura de dades espacials 

amb normes, convencions i estàndards propis per a facilitar-ne la interoperabilitat. 

 

JSON: JSON (JavaScript Object Notation) és un format lleuger d'intercanvi de dades. És de fàcil 

lectura i escriptura per humans, mentre que per a les màquines és simple interpretar-lo i 

generar-lo. 

 

SIG:  Conjunt de dades organitzades per mitjà d’un programari i un maquinari informàtic que 

permeten emmagatzemar, cartografiar, analitzar, modificar i relacionar qualsevol tipus 

d’informació geogràfica amb la finalitat de facilitar la gestió, l’estudi i la planificació territorial. 

 

Widget: En el cas concret de les aplicacions web, el widgets són eines preconfigurades que 

realitzen tasques concretes. Per exemple podem trobar el widget d’imprimir, de dibuixar, de 

compartir, etc. 
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1 Introduction 
 
Science, technology and art that deals with the elaboration, reading and interpretation, analysis 

and exploitation, history, conservation and study of maps, plans, maps, images, profiles,three-

dimensional models or globes that represent the territory on a particular scale. (ICC, 2011). 

 

Cartography has the ability to reflect the history of a city due to the mark that leaves the 

economic activity. With cartographic techniques these changes are recorded in maps 

  

It is not a perfect science but in spite of this it is a very rich and indispensable source of 

information and irreplaceable in the study of the changes in the territory. Thus, it is capable of 

representing changes in demographic, economic, cultural and, above all, urban planning 

information. The increase of the cartographic production has been linked to the urban growth 

of the territory and allows to make a line of the time of this evolution. 

 

Furthermore, it is capable of representing demographic changes, it is clear that a public 

organism such as the Metropolitan Area of Barcelona whose mission is the management of the 

territory must produce and maintain cartography. Consequently, one of the priorities of public 

organism such as the AMB, which have been cartographic producers over time, is to preserve it. 

In addition, it should be noted that all this preserved cartography must be shared by other 

agencies or the rest of society. It must be ensured that all this information is open and 

accessible to all and make up a collective historical heritage. 

 

This project describes all the stages by which the integrity of the cartography of the historical 

archive is assured. Therefore, the main objective of this project is to create a catalog that allows 

the exploration, comparison and exploitation of historical cartographic information. With this 

objective clear we could summarize in the followings: 

 

- Description all the stages of digitization, georeferencing of the historical cartography 

recovered for this project 

-  Creation of metadata for each cartographic product. This associated geo-information allows 

to describe the element in different aspects. 

- Catalog all the data or cartographic series for the future publication in catalogs of the 

organization in compliance with the MARC21 standard. 

- Creation and publication of geoservices that allow the distribution of cartographic data on the 

Internet and in compliance with different standards and requirements of the AMB. 

- Creation and publication of a survey that allows to make an exploration and collection on the 

needs and requirements on the part of the technicians of the AMB, in the visualization and 

exploitation of historical cartography. 
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2 Cartography at AMB and the cataloging process 

2.1 Cartography at AMB 

2.1.1 What is AMB? 

 
The Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) is a supramunicipal local entity formed by the 

capital of Catalonia and the thirty-five neighboring municipalities. It is one of the most 

populated at European level, since on an area less than 2% (636 km²) of the territory of 

Catalonia 42% of the population is concentrated with a density of 5093km². You have built up 

48% of its territory and the rest is occupied by 25km of beaches and more than 25,000 hectares 

of natural areas. (Picture 1) 

 

 
 

                    Picture 1. Graphic of land use in the metropolitan area of Barcelona. Source: AMB 

 
The current AMB has a long history that begins in 1987 when the government dissolved the 

Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) created in 1972. In substitution, the 

Mancomunitat de Municipis, the Entitat Metropolitana del Transport (EMT) and the Entitat 

Metropolitana del Medi Ambient (EMMA) were created. The constitution as a public 

administration took place on July 21, 2011, in accordance with Law 31/2010 approved by the 

Parliament of Catalonia. This, causes the institution to renew unified Law 31/2010 and gain 

competencies in urban planning, transport, the environment and economic promotion 

 

At the moment the AMB has competences in 6 areas. In 2016 the budget of the AMB was 663 

million Euros. (Picture 2) 
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                   Picture 2. Present competitions of the AMB in the territory. Source: own elaboration. 

 

Within Urban Planning, AMB has competence in integrated urban development of the 

metropolitan initiative by formulating and approvals initial and also provisional Pla Director 

Urbanístic Metropolità (PDUM) and the Pla d'Ordenació Urbanística Metropolità (POUM) and 

its subsequent modifications. 

 

In addition to actions and managements related to the cartography or territorial studies, from 

this area, the municipalities, in terms of planning, action programs, projects and works and 

urban discipline, are cooperative and technically, legally and economically available. 

2.1.2 Cartography at AMB 

 
Currently, the Cartography section of the AMB is responsible for developing and managing the 

geographic information sets that it subsequently provides to local administrations and the 

internal departments. 

  

The main product is the Metropolitan Topographic Map, which shows the topography of the 

territory at 1: 1,000 scale and that can be consulted, viewed and downloaded for free through 

the Cartography Geoportal website. It has also produced the Street Map and 3D Models. 
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At the moment the AMB elaborates and updates a topographic base of the metropolitan 

territory, offers web services of its cartographic products and also has a geodesic network 

within its scope of action. 

 

Current cartography has a large story behind that could be defined in this line of time: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Picture 3. Time line of the evolution of the analog cartography at the AMB. Source: own elaboration 

 

2.1.3 Enterprise License Agreement by ESRI 

 
The Enterprise License Agreement (ELA) program designed by ESRI aims to help organizations 

obtain the necessary GIS technology and support for their tasks. The AMB has a 3-year ELA 

contract in force. This program gives you unlimited access to licenses with regard to the 

different extensions of the ARCGIS software, to contribute to the success of the corporate GIS. 

 

Thanks to having this corporate agreement, this project has been carried out with all ESRI 

software available. 

2.1.4 Policy on quality and the environment 

 
The AMB has an integrated quality and environmental management system (ISO 9.001 and ISO 

14.001), which contains constantly updated work procedures that guarantee the quality and 

care of the environment through controls and indicators. 

  

The AMB is aware of the metropolitan reality and demands a policy that establishes principles 

for sustainable development. He understands that the quality and care of the environment is 

the responsibility of the group as a whole and of all its collaborators. 
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2.1.5 Historical archive 

 
The cartography produced by the AMB and the preceding institutions for more than 50 years, 

have led to the fact that there is currently an extensive historical archive. This analog 

cartography, such as maps and approximately 60,000 frames of photogrammetrical flights, have 

a great historical value. As of the year 2000 approximately, there is digital cartography that also 

forms part of this archive. 

  

Currently, there is a project to recover historical cartography from the AMB, with the goal of 

recovering, inventoring, digitizing, geo-referencing and cataloging analogical graphic 

documents. In short, it is about preserving all this information and forming a database with all 

this cartography 

 

2.1.6 Channels of diffusion of cartography 

 
At the moment the AMB has different channels, internal and external, for the diffusion of the 

different cartographic products. The channels of external diffusion are reviewed below. 

 

- Cartography Geoportal: Allows the consultation, visualization and free download of 

different sets of information such as, for example, the metropolitan topographic map, 

photograms of historical flights, the metropolitan street guide, etc. In addition, for each 

one of the available products, is it possible to choose the most interesting download 

format. 

 https://geoportalcartografia.amb.cat 

 

- Urban Planning Geoportal: Allows the display of the latest published version of the 

planning rebook that is made at the AMB. It also allows the consultation of the urban 

information of the files that make up the product of the Consolidated Urban Planning. 

The documentation shown on this website has no normative value. 

 

https://geoportalplanejament.amb.cat 

 

- Cartography Catalog (Cartoteca): The cataloging fund of metropolitan institutions is 

currently underway. In particular, the Cartography Department has a cartographic 

background of thousands of plans in an analog format that are scanning and geo-

referencing in order to make them more accessible to users. 

http://biblioteca.amb.cat/opac/cartoteca 
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Internally, the AMB has the following ways of disseminating the cartography to its employees. 

 

- Cartography Repository: All the products available in the Cartography Geoportal and 

other geographic information sets have been published on an internal server of the 

AMB. Within this repository there are also products from external organizations, such as 

the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Diputació de Barcelona, Dirección 

General de Catastro, etc. 

 

For example, historical cartography, cadastre, photogrammetric flights, geological maps, 

Digital Terrain Models (DTM), LIDAR data, street guides, etc. are available. 

 

- Infraestructure of Spatial Information:  The creation of the Infraestructure of Spatial 

Information in AMB is currently in progress. It is a computer system integrated by a set 

of resources (catalogs, servers, programs, applications, web pages, etc.) that allows 

access and management of sets of data and geographic services available on the 

Internet. Through a geoportal, it would give access to the employees of the AMB in an 

interoperable way to all the data and cartography services. 

2.2 Cataloging of data 

 
The cataloging process is the next step in the digitization of documents recovered from the 

historical background. This digitization is about scanning the document at high resolution. This 

digitization process is explained in more detail in chapter 3.1. 

 

After that, is explained with which software the AMB catalogs its analog cartography or other 

documents, and the standards used.  

2.2.1 What is Absysnet. 

 
The work of libraries limited to the collection and storage of traditional documents has changed 

with an orientation towards hybrid and virtual libraries that use mechanisms to store, locate, 

organize and give access to digital content that complements their collection. 

  

AMB uses a cataloging software called AbsysNET. This is a 100% web with a high level of 

benefits, which facilitates library management by offering all the resources available to 

everyone. This software offers the following advantages: 

 

- Avoids redundancy of information. The information managed by the software will exist 

only once and may be updated, processed or consulted. 

. 

- F0acilitates the recovery of cataloged documents. By having documentary engines that 

index the content, it facilitates and gives precision to the query. 



                                        Creació i publicació d’un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l’AMB  14 

  

Cataloging in AbsysNet allows us to disseminate information through the OPAC (Online Public 

Access Catalog) of the AMB Library. In the following link in the library catalog all books, 

magazines and other documents related to urbanism, architecture and the environment are 

currently available. It also allows access to specific catalogs of Cartoteca and the Metropolitan 

Bibliographic Fund. (Picture 4) 

 

http://biblioteca.amb.cat/opac/ 

 

 
 

Picture 4. Capture the query interface of the AMB Library Catalog. Source: AMB. 

 
The interface of cataloging of AbsysNet is very different from the visualization that the end user 

has by means of the OPAC. Access to the software is done online with a unique user and 

password. The cataloging is carried out in compliance with the MARC21 regulations that are 

explained below in detail. This cataloging process allows both an inventory and a reordering of 

documents in new locations. 

  

 

When you add a new item to the catalog, the labels are incorporated to identify it. Some of 

them are: 
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                  Table 1. MARC21 tags of the cataloging process. 

Tags Description 

T008 Date of entry, place of publication, type of cartographic material, language and others 

T130 Title of the series 

T245 Title of the individual plan 

T255 Scale and projection 

T260 Place of editing: publisher, year of edition 

T300 Physical description 

T336 Content type 

T337 Type of support 

T490 Title of the collection 

T500 General notes of the document 

T650 Descriptors of matter. Example: topographic maps 

T651 Site descriptors. Example: Sant Joan Despí (Catalonia) 

T710 Secondary name entry of entity. Example: Corporació Metropolitana de Barcelona 

 

2.2.2 Cartography Catalog (Cartoteca) 

 
The Cartoteca can be considered a subcatalogue of the OPAC catalog. It is being nourished 

from the historical background in analog format of the AMB and its previous entities. There 

are currently a total of 3609 cartographic documents cataloged or waiting to be 

catalogued. 

Table 2. Relation of the state of the analog cartography in the Cartoteca. 

 
Product Name Year Scale 

Number of 
plans Status Signature 

Physical 
location 

Plano topográfico de la 
Comarca de Barcelona 1974 1:2000 423 finalized CAR 03-00 basement 

Plano topográfico del 
territorio Metropolitano 

de Barcelona 1977 1:5000 83 finalized CAR 02-00 basement 

Toponímia 1983 1:5000 83 finalized CAR 02-00 basement  

Plànol toponímic del 
territori metropolità de 

Barcelona 1987 1:5000 83 finalized CAR 02-00 basement 

Plànol topogràfic del 
territori metropolità de 

Barcelona 
1986-
2000 1:2000 408 finalized CAR 05-00 basement 

Catastro parcelario 
1916-
1965 various 624 finalized 

CAR 13-01 I CAR 13-
02 

A-1 
Cartografia 

Plànol topogràfic del 
territori metropolità de 

Barcelona 1983 1:500 1905 
in 

progress 

CAR 14-00, CAR 15-
00, CAR 16-00, CAR 
17-00, CAR 18-00 

A-1 
Cartografia 
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As a last step in cataloging, a bar code is added to each one of the cataloged documents in a 
way that is synchronized with the library's identification system. (Picture 5)  

 

   Picture 5. Map with cataloging barcode. Source: own elaboration. 

 
 
When searching the Cartoteca, there is a miniature of the map, the data filled out in the 

cataloging process and a link to the Cartopgraphy Geoportal. (Picture 6) 

 

 
 

   Picture 6.  Capture data from a query in the Cartoteca. Source: AMB. 
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2.2.3 Marc21 

 
There are five MARC 21 formats, for bibliographic records, registers of authorities, classification 

registers, community information registers and possession registers. These are widely used 

norms for representing and exchanging data in the community machine-readable form. 

  

A MARC21 record consists of three elements: the structure of the registry, the designation of 

content and the content of the registry data. The designation of content: the tags, codes and 

conventions established explicitly to identify and characterize the elements of a record and to 

support the manipulation of the data are defined in each of the MARC formats. MARC 21 

Format for bibliographic data: including guidelines for content designation, defines codes and 

conventions (labels, indicators, subfield codes, and coded values that identify the elements in 

bibliographic MARC records.). (Biblioteca de Catalunya, 2006) 
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3 Description of the process of acquisition and processing of data 
 

In this project, there were 2 sets of different geographic information. The following are 

explained in detail. 

 

Rustic Cadastre 

 

It is a collection of plans recovered from the historical background of the AMB. They are maps 

of rustic cadastral information of 27 municipalities of the metropolitan area of Barcelona and 

two external municipalities. This map is dated from the year 1916, in some copies, until 1963. 

Each map may be done by the Instituto Geográfico Nacional, by the Instituto Geográfico y 

Estadístico or by the Instituto Geográfico Catastral. 

 

These plans describe rustic cadastral information, plots and subtrees. Each municipality is 

divided by numbered polygons, and represented individually in a map. However, each 

municipality represents you in a map all the polygons included. They are mostly made on an 

approximate scale of 1:2.000, although there are also 1:5.000 scale. They are copies of originals 

and the physical support is made of propylene. (Picture 7) 

 

 

 

 

                   Picture 7. Map of the municipality of Hospitalet de Llobregat. Source: own elaboration. 
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The complete series of recovered plans consists of 615 units, but rejecting the duplicate or 

defective units, the final number is 606 maps. The following table lists the municipalities where 

there are plans, the number of georeferenced plans and the number of polygons that contains. 

 

 

Table 3. Relation of geo-referenced plans and number of polygons by municipality. 

 

Municipalities 
Total number of geo-referenced 

maps Number of polygons 

Badalona 24 16 

Begues 29 25 

Castelldefels 15 9 

Cerdanyola del Vallès 40 25 

Cornellà de Llobregat 15 10 

Esplugues de Llobregat 15 8 

Gava 35 28 

Hospitalet de Llobregat,L' 21 19 

Molins de Rei 26 18 

Montcada i Reixac 1 17 

Montgat 4 3 

Pallejà 19 12 

Papiol,El 17 15 

Prat de Llobregat,El 60 42 

Ripollet 7 6 

Sant Adrià del Besos  6 4 

Sant Boi de Llobregat 44 35 

Sant Climent de Llobregat 13 11 

Sant Cugat del Vallès  60 48 

Sant Feliu de Llobregat 20 16 

Sant Joan Despí 11 10 

Sant Just Desvern 15 13 

Sant Vicenç dels Horts 22 18 

Santa Coloma de Cervelló 15 14 

Santa Coloma de Gramenet 11 7 

Tiana 12 10 

Viladecans 41 22 

Viladecavalls* 1   

Sitges* 7 34 

Total  606 

* municipalities that do not belong to the AMB 
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Photogrammetric flights 

 

A photogrammetric flight consists of flying over the territory with an airplane, covering it with 

photos of vertical axis that overlap both longitudinally and transversally. It is the first of the 

three stages necessary to obtain digital cartography. Photographs of a photogrammetric flight 

are classified in strips and in consecutive numbers within each pass. 

 

The aerial photographs resulting from the photogrammetric flight do not have an exact scale, 

since they are the result of a conical perspective, which also influences the effect of the 

undulation of the terrain. 

 

A recovery process, of the photograms of the analog photogrammetric flights that were 

commissioned by the AMB and its previous institutions, for the generation of different 

cartographic bases is currently underway. For this project, the photograms of the following 

flights of the years 1983, 1989-90 and 1990 have been recovered. 

 

- 1983 flight 

This flight was commissioned by the Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB). It covers 

the metropolitan area of Barcelona, except part of the municipalities of Begues, Torrelles de 

Llobregat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal and Barberà 

del Vallès. The original flight chart can be found in the annex.  

 

          Table 4. Information related with the photogrammetric flight 

      

No. of photograms 1862 (1860 availables) 

Specter B/N   

No. of strips 47   

Orientation of the strips From East to West (some strips from north to east and from south to west) 

Date may 1983 (the stript 47 was made in the month of June 1983) 

Approximate scale 1:5.000   

Size 23x23cm   

Metric camera focal length 153,26mm   
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                  Picture 8. Photogram of the photogrammetric flight of the year 1983. Source: AMB 

 

-  1989-90A flight 

This flight was commissioned by the Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (MMAMB). It covers the metropolitan area of Barcelona, except for the most 

western municipalities of the Alt Penedès and Garraf counties. The original flight chart can be 

found in the annex. 

 

       Table 5. Information related with the photogrammetric flight 

  

No. of photograms 703 

Specter B/N 

No. of strips 20 

Orientation of the strips from east to west 

Date December 5, 1989 and May 9, 1990 

Approximate scale 1:20.000 

Size 23x23cm 

Metric camera focal length 152,47 mm i 153,26 mm 
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               Picture 9. Photogram of the photogrammetric flight of the year 1989-90. Source: AMB 

 

- 1990 flight 

This flight was commissioned by the Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (MMAMB). It covers the entire metropolitan area of Barcelona and a large part of the 

bordering municipalities. The original flight chart can be found in the annex. 

 

         Table 6. Information related with the photogrammetric flight 

    

No. of photograms 1009   

Specter B/N   

No. of strips 31 (4 strips overlapped totally) 

Orientation of the strips from east to west   

Date March and May 1990   

Approximate scale 1:8.000   

Size 23x23 cm   

Metric camera focal length 152,47 mm   
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                 Picture 10. Photogram of the photogrammetric flight of the year 1990. Source: AMB 

 

3.1 Scanned historical cartography 

 
This section describes the way in which the historical cartography explained in the previous 

section has been scanned.Ccan be found in the reference to the document Procedure Code PE 

730.08 for more information about the scanned. 

 

Historical Cadastre  

 

A scanner has been used with the following technical characteristics. 

 

                    Table 7. Scanning technical characteristics.  

Manufacturer Hewlett-Packard (HP)   

Model  Designjet HD CQ654B   

Functions copy, scan   

Maximum document size A0     

Color scanning quality 300 x 300 ppp   

Sizes (length, width, height) 1800mm, 850mm, 1380mm 

 

The scan has been done with a 300ppp resolution in real size and in original color. A white 

support has been used on the back of the plane, to optimize the resolution of the lines of the 

route. The resulting image has been in TIFF format. 
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After the scan, several corrections of the image have been done using the Abobe Photshop 

program: 

-  Adjustment of horizontality: rotation of the image to achieve horizontal in the signage 

of the plane. 

- Cut: remove the dark areas from the plane from the image. 

- Conversion to B/N: conversion of images to B/N and adjustment of brightness and 

contrast to achieve homogeneity in the images. 

 

Once the images have been rectified and also saved in JPEG format with compression level 9. 

This way you get a picture with a lot of resolution and a reasonable size. They are saved with a 

new name that responds to the following nomenclature. 

 

 
Photogrammetric flight 

 

The photograms have not been scanned for this project. They were scanned by a employer 

from the cartography section of the AMB. 

The digitization of the photogram has been done with a high resolution scan. A scanner has 

been used with the following technical characteristics. 

 

                     Table 8. Scanning technical characteristics. 

 

Manufacturer Epson     

Model  Expression-11000XL   

Functions copy, scan   

Maximum document size A3     

Color scanning quality 2400 x 4800 ppp   

Sizes (length, width, height) 656mm, 458mm, 158mm   

 

 

3.2 Georeferenciació de les dades. 

 
Les imatges o dades ràster  obtingudes mitjançant el procés d’escaneig no contenen informació 

de referència geogràfica espacial. La georeferenciació de les dades ràster, defineix la seva 

ubicació mitjançant coordenades del mapa i li assigna el sistema de coordenades específic. 

Aquest procés ens permet la visualització i l’anàlisi amb d’altres conjunts de dades.  
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La georeferenciació s’ha realitzat utilitzant el programa ArcGIS Arcmap, amb la seva barra 

d’eines Georeferencing. El procés  s’inicia utilitzant dades espacials (dades destí) com a 

referència, per situar les dades que es volen georeferenciar (dades origen). El procés implica la 

identificació d'una sèrie de punts de control del terreny, que vinculen ubicacions del fitxer 

ràster (dades origen) amb ubicacions de les dades relacionades espacialment (dades destí). Els 

punts de control són ubicacions que es poden identificar amb precisió en les dades origen i 

destí. Es poden utilitzar molts tipus diferents de punts de referència com ubicacions 

identificables, per exemple interseccions de camins, divisions de camps de conreu, l'extrem 

d’un element,  cantonades de carrers  o cantonades de piscines.  

 

Els punts de control s'utilitzen per generar una transformació polinòmica que desplaçarà el 

ràster origen  des de la seva ubicació existent a la ubicació espacialment correcta. Aquesta 

relació del punt d’origen al punt de destí, s’anomena ‘vincle’. El nombre de vincles que s’utilitza 

afecta a la complexitat de la transformació que es realitzarà.  

 

Tot seguit s’explica amb més detall com s’ha realitzat aquest procés en els dos conjunts de 

dades.  

 

Cadastre rústica 

 

Per situar  el punts de control en aquest conjunt de dades s’ha utilitzat com a base de 

referència les ortofotos més antigues possibles, d’escala similar i en B/N: 

 

- Ortofoto 1990, escala 1:25.000 de l’ICGC  

- Ortofoto 1987-86, escala 1:5.000 de l’ICGC 

- Ortofoto 1981, escala 1:5.000 de l’AMB 

- Ortofoto 1974, escala 1:5.000 de l’AMB 

 

S’han realitzat 3 vincles per georeferenciar el  plànol, intentant distribuir-los uniformement per 

tot el plànol. La transformació que s’ha realitzat ha estat una transformació afí de primer ordre. 

Aquesta transformació respecta les línies rectes del perímetre del ràster i permet escalar, 

traslladar i rotar la imatge. La ràster resultant però, pot patir lleus deformacions. 

  

Per aquest projecte s’han georeferenciat un total de 634 plànols. Aquest increment en el 

nombre total de la sèrie es dona perquè hi ha plànols en els que hi figuren dos o més polígons 

cadastrals diferents. 
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Vols fotogramètrics 

 

Per situar el punts de controls s’han utilitzat com a base de referència ortofotos preferiblement 

en B/N, d’anys similars a la del vol fotogramètric que es treballa i d’escala similar. 

L’objectiu d’aquesta georeferenciació és donar-li una ubicació aproximada al fotograma. Ja que 

es tracta de fotografies aèries fruit d’una perspectiva cònica, el fotogrames pateixen una 

deformació en funció de l’ondulació del terreny i de l’alçada de la càmera.  Per aquest motiu 

només s’han aplicat 2 vincles en el georeferenciació. Un  punt al centre del fotograma, on hi ha 

la mínima deformació i un altre en algun extrem del fotograma. D’aquesta manera 

s’aconsegueix  rotar, escalar i traslladar el fotograma, sense cap tipus de deformació. 

Per aquest projecte, s’han georeferenciat un total de 3572 fotogrames dels 3 vols 

fotogramètrics explicats anteriorment.  

 

Fitxers resultants de la georeferenciació 

La informació de la georeferenciació s’emmagatzema en un fitxer ASCII individual que va 

associat a cada imatge. Aquest arxiu utilitza el mateix nom de la imatge i modifica l’extensió 

que conté la  lletra ‘w’. Depenent del format de la imatge, les extensions resultants serien: 

 

- JPG (.jpg) --> .jgw 

- TIFF (.tif) --> .tfw 

- MrSID (.sid) --> .sdw 

 

Aquest fitxers associats anomenats world contenen la informació de la transformació realitzada 

determinada per la següent equació 

 

 

 
 

On:  

x1 = coordenada X del píxel en coordenades de mapa 

y1 = coordenada Y del píxel en coordenades de mapa 

x = número de columnes de píxel a la imatge 

y = número de files de píxel a la imatge 

A = escala en X. dimensió del píxel en la direcció de les X en les unitats del mapa 

B, D =  paràmetres de rotació 

C, F = paràmetres de translació; coordenades x, y en el mapa del centre de píxel superior esquerra. 

E = escala en Y (negativa). dimensió del píxel en la direcció de les Y en les unitats del mapa 
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Així doncs veiem un fitxer world aleatori d’un fotograma d’algun dels vols fotogramètrics 

 
Els paràmetres A i E tenen el mateix valor, ja que en aquest cas la imatge s’ha escalat 

proporcionalment en X i en Y. Podem dir que no  ha patit cap tipus de deformació.  

 

Ara, veiem un fitxer world  aleatori d’un plànol de Cadastre Rústica. 

 

 
El paràmetres A i E són diferents ja que s’ha aplicat una transformació. Podem dir que el plànol 

ha  patit una certa deformació. 

 

3.3 Creació de Metadades. 

 
Les metadades  són el conjunt d'elements que descriuen les característiques de la 

geoinformació o el servei de dades. Pel que fa a la geoinformació, les metadades donen 

informació  del propietari, la data d'actualització, les condicions legals, el sistema de referència, 

el contingut, etc.  Pel que fa a les metadades de serveis aporta informació sobre el tipus de 

servei , l’enllaç al servei, el sistema de referència utilitzat, l’extensió geogràfica, etc. 

 

En definitiva les metadades descriuen els recursos geogràfics de manera que els usuaris puguin 

conèixer les característiques i puguin avaluar si aquell producte s’adequa a les seves 

necessitats.  

La creació de les metadades és una tasca que ha de ser realitzada pels mateixos organismes 

productors de la informació geogràfica. Aquest fitxers  de metadades, són en format XML 

(eXtensible Markup Language), utilitzat per emmagatzemar dades llegibles que es puguin 

compartir  per Internet.  
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3.4 MetaD 

 
Per a l’elaboració de  les metadades en aquest projecte s’ha utilitzat el programa MetaD, 

propietat de l’Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). És una aplicació orientada a la 

creació, edició i exportació  de metadades d’informació geogràfica basant-se amb el perfil IDEC 

de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. El qual esta aprovat per la Llei 16/2005, 

de 27 de desembre del 2005. 

 

MetaD permet la creació de metadades amb el perfil IDEC sobre geoinformació o serveis. 

Aquest perfil proporciona recomanacions o identifica requisits que s’han de complir per a la 

generació de metadades de conformitat amb la normativa d’ interoperabilitat de dades de la 

Directiva INSPIRE. En aquest projecte però,  les metadades creades poden no ser conformes 

amb la Directiva INSPIRE ja que no era objectiu del projecte passar validadors europeus que 

garanteixin aquesta conformitat al 100%. S’ha utilitzat la versió 4.0.2 que està actualment 

disponible al portal IDEC. (Figura 11) 

 

 

 
 

            Figura 11. Captura de l’inici del programa.   Font: MetaD 

 

3.4.1 El perfil lDEC i l’estàndard ISO19115 

 
La documentació de les dades s’ha convertit  en un element fonamental per a la correcta 

exploració i explotació de les esmentades. L’aprofitament de les dades no tan sols d’ús intern, 

l’organisme productor, sinó també compartir-les  amb altres productors de dades o a usuaris.  

 

Els estàndards s’han dissenyat precisament perquè tota aquesta documentació sigui 

comprensible per a tothom que en faci ús. La ISO19115 té com a objectiu proporcionar  una 
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estructura per descriure dades i sèries geogràfiques. Aquest estàndard proporciona la 

informació necessària per descriure correctament les dades i facilita la gestió i el manteniment 

d’aquestes. Aquest estàndard es pot consultar de manera íntegra al web de la International 

Organization for Standardization ( www.iso.org). 

 

En el cas concret de les dades produïdes a Catalunya, l’ICGC i la IDEC, van decidir concretar 

l’estàndard al nostre territori amb la intenció de facilitar-ne l’ús. D’aquesta manera neix el Perfil 

IDEC. Aquest s’implementa segons la norma ISO19139 per a la generació dels registres de 

metadades (arxius en format XML).  

A la bibliografia  d’aquest document es pot trobar els detalls del document ‘Perfil IDEC per a 

conjunts de dades’, per a més informació dels diferents camps a omplir. 

3.4.2 Generació de Metadades. 

 
Les metadades s’han generat dels 3 vols fotogramètrics descrits anteriorment. A l’inici del 

projecte es va fer una valoració sobre quina era la millor opció a l’hora d’elaborar les 

metadades, a nivell de sèrie o a nivell de fotograma. Es va optar per la primera opció donat que 

la majoria de paràmetres de metadades eren comuns a tota una sèrie (escala vol, focal, ....) i en 

canvi els paràmetres diferents per a cadascun dels diferents fotogrames eren mínims (número 

de passada,  coordenada del centre,...) 

 

Les metadades creades es poden consultar als annexos d’aquest projecte. Se’ls ha aplicat una 

plantilla XLS (ISO19139.xls) conjuntament amb l’arxiu XML (text_catala.xml) de configuració del 

idioma del nom dels camps, que les fan més entenedores i clares per a l’usuari. (Figura 12) 

 

 
Figura 12. Captura de la interfície del programari MetaD en la generació de les metadades. 

Font: elaboració pròpia 
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3.5 Generació d’arxius necessaris 

 
Per a la realització del següent capítol ‘Publicació de geoserveis’ són necessaris la creació de 

diferents conjunts de dades derivats de les dades processades. Aquest arxius i processos 

realitzats s’expliquen tot seguit. 

 

- Generació d’un feature class amb els fotogrames del vol. 

 

A partir dels fotogrames, ja georeferenciats, es generen els perímetres i s’extreu informació 

relacionada a cada un d’ells. 

Mitjançant una eina creada a ArcGIS, programada amb llenguatge Python, es genera  el contorn 

de cada fotograma georeferenciat i s’extreu informació del nom de l’arxiu. El procés es pot 

resumir en el següent diagrama.(Figura 13) 

 

 
                           

                                  Figura 13. Diagrama del procés de l’eina. Font: Elaboració propia. 

Aquest procés es realitza per a cada vol fotogramètric que tracta el present projecte. L’eina 

extreu les dades automàticament del nom de la imatge en 4 dels camps, els altres s’afegeixen 

manualment. 
 

                     Taula 9. Descripció dels camps de la taula d'atributs generats en la feature class. 

Nom Tipus i longitud Descripció 

IdFotograma Text (20) Número de passada i de fotograma 

IdProducte Text (30) Nom del vol  

Npassada  Text (10) Número de passada 

AnyVolat Text (4) Any del vol 

DataVol  Date Data de cada fotograma 

Resolucio Float Resolució de cada fotograma 

Formats  Text (50) Formats de distribució dels fotogrames 

Espectre  Text (10) Espectre de cada fotograma 

Focal  Float Focal de la càmera del vol 

NomFitxer  Text (50) Nom complet del fotograma 

NfotogramaLong Long Integer Número de fotograma 
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- Generació del perímetre del vol 

 

A partir del  feature class creat en el procés anterior, se’n  crea un altre del contorn exterior o 

perímetre del vol. Per a la realització, s’utilitza l’eina dissolve de la caixa d’eines d’ArcGIS. 

 

- Generació del mosaic dels fotogrames 

 

A partir dels tots els fotogrames georeferenciats es genera un mosaic, que ens permet tenir 

totes les imatges  en un mateix arxiu. Abans de crear el mosaic, les imatges es transformen a 

format MrSID amb el programari Geoexpress (v9.5). Per a generar el mosaic s’utilitza l’eina 

Create Mosaic Dataset  de la caixa d’eines d’ArcGIS. 
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4 Publicació de geoserveis 

4.1 Que és un geoservei  OGC 

 
Per a definir què és un geoservei, abans hem de definir el que és un servei web. Un servei web 

(Web Service en anglès), permet a l’usuari accedir a informació ubicada en serveis remots.  

 

El WC3 (World Wide Web Consortium) defineix un servei web com a “un sistema software 

dissenyat per suportar interaccions màquina a màquina a través de la xarxa”. Es a dir, els 

serveis web proporcionen una forma estàndard d’interoperar entre aplicacions software  que 

s’executen en diferents plataformes.  

 

Amb la finalitat d’establir  un diàleg coherent entre el client (Web Service Client), que és el que 

envia la petició i rep una resposta, i el servidor (Web Service Server), que executa el procés 

davant aquesta petició i envia la resposta. (Figura 14). Habitualment, s'utilitza una codificació 

basada en el llenguatge XML, encara que actualment estan sorgint altres llenguatges com el 

JSON. 

 

 
                 Figura 14. Esquema del funcionament del diàleg entre client-servidor. Font: ICGC. 

 

Un geoservei és un servei web específic que permet intercanviar informació que conté 

informació geogràfica i també d’altres variables, com l’espacial. La informació pot contenir 

atributs associats, com per exemple, la geometria. Per a la generació i utilització dels geoserveis 

s'utilitzen llenguatges específics i protocols estàndards definits pel  Open Geospatial Consortium 

(OGC). 

 

L’OGC és una organització internacional sense ànim de lucre  creat l’any 1994, que es 

compromet a fer estàndards oberts i interoperables que facilitin l'intercanvi de geoinformació 

entre plataformes remotes. Està formada per governs, organitzacions comercials, ONG i  

organitzacions acadèmiques i de recerca. 
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Els geoserveis creats en aquest projecte compleixen les següents especificacions del OGC: 

- WMS. Web Map Service 

- WMTS Web Map Tile Service 

4.2 Arquitectura interna de servidors 

 
L’AMB disposa d’una xarxa de servidors que permeten realitzar de manera més òptima les 

seves tasques. Aquesta arquitectura consta de 4 mòduls destinats a desenvolupament, pre-

producció, producció interna i producció externa. (Figura 15) 

  

El mòdul de producció externa consta de dues línies rèpliques que permeten du a terme una 

intervenció, normalment per tasques de manteniment o de posada en producció de nous 

serveis, sense que el servei deixi d’estar operatiu en cap moment. 

  

 
   

      Figura 15. Arquitectura interna dels servidors de l’AMB. Font: AMB 

4.3 Tipus de geoserveis publicats per producte 

 
La creació del geoserveis s’ha realitzat utilitzant l’ArcGIS Server, inicialment des del servidor de 

desenvolupament BRAN. 

 

ArcGIS server és un programari que disposa la informació geogràfica a disposició d’altres 

persones de  l’organització i de qualsevol amb connexió a Internet. Això s’aconsegueix 

mitjançant serveis web que permeten a un servidor potent rebre i processar sol·licituds 

d'informació enviades per altres dispositius.  



                                        Creació i publicació d’un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l’AMB  34 

Abans d’explicar quins serveis es publiquen, es descriuen alguns conceptes rellevants: 

 

Serveis web de mapes o de imatges 

 

Existeixen diferents tipus de serveis web dins d’ArcGIS Server. En aquest projecte se’n creen de 

dos tipus: el de mapes i el d’imatges. El servei web de mapes permet la publicació com a servei 

d’un mapa (document de mapa .mxd). Per altre banda, el servei web d’imatges permet la 

publicació com a servei, conjunts de dades ràster. El dos tipus poden ser publicats serveis web 

dinàmics o tessel·lats.  

 

Serveis web dinàmics o tessel·lats 

 

Les dades en un servei  web es poden mostrar de forma dinàmica o tessel·lada en la catxé. El 

servei web dinàmic genera imatges quan el client ho sol·licita al servidor. A mesura que 

s’examina el mapa, es generen i es mostren noves imatges al mapa. En canvi,  les imatges 

emmagatzemades en la catxé són captures organitzades de tessel·les d’imatges  i classificades 

en nivells  de detall o escales. És molt més ràpid per al servidor retornar una imatge en la catxé 

que dibuixar el mapa cada vegada que algú ho demana.  

 

Nivells  o escales de tessel·lat  

 

Als productes propis de la Secció de Cartografia,  quan es creen geoserveis tessel·lats 

s’estableixen 8 nivells o escales de visualització. Aquestes escales són; 1:200.000, 1:100.000, 

1.50.000, 1.25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 i 1:1.000. 

 

A altres departaments de l’AMB, poden haver-hi altres nivells de tessel·lat que segueixen 

esquemes de catxé compatibles  amb la Directiva INSPIRE o amb altres.   

 

Protocol REST 

 

Per a la creació de serveis web s’ha utilitzat el que ArcGIS anomena la API REST. El protocol 

REST originàriament és un protocol que no té cap estàndard ni organització que la gestioni. Es 

basa en uns principis que té el protocol HTTP i els utilitza per fer transacció CRUD (Create, Read, 

Update i Drop). ArcGIS, però fa una implantació poc ortodoxa d’aquest protocol i no segueix 

estrictament els principis REST. 
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4.4 Creació i publicació de geoserveis.  

 
En el cas del vols fotogramètrics es creen 4 geoserveis per cada un. Tot seguit s’enumeren i es 

realitza un breu descripció del seu contingut. 

 

Geoservei 1  

 

 

Nom: ‘Vol històric realitzat l’any XXXX de l’àrea metropolitana de Barcelona’ 

Tipus: Geoservei  de mapes tessel·lat.  

Descripció: Esta format per les imatges dels fotogrames del vol en forma de mosaic. 

S’utilitza el Mosaic Dataset creat amb anterioritat. El mapa té aplicat una transparència del 

35%. 

Disponible en protocol WMS i WMTS.  

 

Nomenclatura  del geoservei: AMB_ Vol_ANY_ESCALA_25831 

                                                      (exemple:  AMB_Vol_1983_5M_25831) 

 

Vista prèvia del geoservei 
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Geoservei 2 

 

 

Nom: ‘Mapa híbrid del vol històric realitzat l’any XXXX de l’àrea metropolitana de 

Barcelona’ 

Tipus: Geoservei  de mapes tessel·lat.  

Descripció: És un mapa híbrid. Està format pel mosaic de fotogrames i dades vectorials de 

vies de comunicació, límits administratius i topònims classificats per escales de 

visualització. S’utilitza el Mosaic Dataset explicat amb anterioritat. El mapa té aplicat una 

transparència del 35%. 

Disponible en protocol WMS i WMTS.  

 

Nomenclatura  del geoservei: AMB_ Vol_ANY_ESCALA_Hibrid_25831 

                                                               (exemple:  AMB_Vol_1983_5M_Hibrid_25831) 

 

 

Vista prèvia del geoservei 
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Geoservei 3 

 

 

Nom: ‘Gràfic del vol històric realitzat l’any XXXX de l’àrea metropolitana de Barcelona’ 

Tipus: Geoservei  de mapes dinàmic. 

Descripció: Està format per els perímetres dels fotogrames amb informació relacionada. 

S’utilitza el Feature Class de perímetres  creat amb anterioritat.  

Disponible en protocol WMS. 

Nomenclatura  del geoservei: AMB_ Vol_ANY_ESCALA_Index 

                                                         (exemple:  AMB_Vol_1983_5M_Index) 

 

 

 

 

 

Vista prèvia del geoservei 
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Geoservei 4 

 

 

Nom: ‘Gràfic del vol històric realitzat l’any XXXX de l’àrea metropolitana de Barcelona’ 

Tipus: Geoservei  d’imatges dinàmic  

Descripció: Esta format per les imatges dels fotogrames del vol. S’utilitza el Mosaic 

Dataset explicat amb anterioritat. 

 

Nomenclatura  del geoservei: AMB_ Vol_ANY_ESCALA_Imatges 

                                                    (exemple:  AMB_Vol_1983_5M_Imatges) 

 

 

 

 

 

Vista prèvia del geoservei 
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4.4.1 Fases de publicació dels geoserveis 

 
El procés de creació dels geoserveis passa per diferents etapes diferents en cada tipus. Com 

hem vist, en el cas del vols fotogramètrics, es  creen 4 geoserveis per producte. Però hi podem 

destacar 3 tipus diferents; geoserveis de mapes tessel·lat, geoserveis de mapes dinàmic i 

geoserveis d’imatges dinàmic.  

 

Geoserveis de mapes tessel·lat 

 

Els geoserveis que s’inclourien en aquest tipus són el  numero 1 i 2. Es pot resumir el procés de 

forma esquemàtica  amb el següent diagrama.(Figura 16) 

 

     

     Figura 16. Etapes en la publicació de geoserveis de mapes tessel·lat. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Geoserveis de mapes dinàmic 

 

El geoservei que s’inclou en aquest tipus és el  número 3. Es pot  resumir el procés de forma 

esquemàtica  amb el següent diagrama. .(Figura 17) 

 

 
 

    Figura 17. Etapes en la publicació de geoserveis de mapes dinàmic. Font: elaboració pròpia. 
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Geoserveis d’imatges dinàmic 

 

El geoservei que s’inclou en aquest tipus és el  número 4. Es pot  resumir el procés de forma 

esquemàtica  amb el següent diagrama. (Figura 18) 

 
             

           Figura 18. Etapes en la publicació de geoserveis d’imatges dinàmic. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Utilització dels geoserveis 

 

Com s’ha explicat, inicialment els geoserveis es creen en un servidor de desenvolupament. Fins 

no arribar a producció externa, passen per altres servidors. En cada servidor el geoservei es 

crear i  es publica de nou, i en cas que sigui  tessel·lat, se’n realitza un còpia.  

Un dels usos dels  geoserveis publicats en aquest projecte, és utilitzar-los  per a publicació del 

producte al Geoportal de Cartografia. Aquests tenen la funció de visualitzar, descarregar i 

consultar informació relacionada al producte. (Figura 19). 

 

Es poden consultar  tots els geoserveis dels productes del Geoportal de Cartografia al següent 

repositori:               http://geoportal.amb.cat/arcgis/rest/services/Cartografia 

 

 

 
 

Figura 19. Esquema de la visualització dels geoserveis utilitzats en el  Geoportal de Cartografia. En el cas 
específic de vols fotogramètrics. Font: elaboració propia. 
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5 Publicació enquesta ‘Nou visor de cartografia de  l’AMB’ 

 
En aquest apartat es descriu la metodologia emprada tant per la recollida d'informació, pel seu 

anàlisi, així com els objectius específics de l'estudi realitzat. 

5.1 Finalitat i metodologia 

 
A l’hora de fer el disseny del visor de cartografia, objectiu final d’aquest projecte, van ser 

moltes les idees i propostes que van sorgir. Es tractava de fer una aplicació que fos realment 

útil per als treballadors i tècnics de l’ AMB. Una  eina adaptada a les necessitats i que fos 

d’ajuda a alhora d’explorar les dades històriques. 

 

Aleshores, es va plantejar la recollida d’idees i requeriments mitjançant una enquesta a nivell 

intern. L’enquesta ens  va permetre de forma anònima, conèixer objectivament les necessitats 

professionals  i possibles idees per al futur visor.  

 

Aprofitant l’ocasió de la realització de l’enquesta a personal intern, es van incloure preguntes 

de caire extern al projecte. Aquestes preguntes van orientades a l’ús del productes cartogràfics 

de l’AMB, als formats d’arxius i programaris utilitzats. Aquestes dades són d’utilitat per a la 

Secció de Cartografia de l’ AMB a l’hora de conèixer el grau de satisfacció tant en els productes i  

formats del Repositori,  com per conèixer de quina manera s’exploten aquestes dades.  

 

 

Estructura de l’enquesta 

 

L’estructura de l’enquesta s’ha definit  en 3 blocs clarament  diferents.  

El primer bloc, anomenat ‘Perfil dins la teva organització’,  abasta qüestions de  l’àmbit 

personal i professional: franja d’edat, departament i àmbit professional. 

 

Un segon bloc, anomenat ‘Fonts de consulta externes/internes’, abasta aspectes sobre l´ús de la 

cartografia dins l’AMB.  Aquest apartat es centra en què i de quina manera es consulta les 

dades cartogràfiques. També consulta sobre el grau de satisfacció que es té amb el Repositori 

de Cartografia.   

 

Un tercer bloc, anomenat ‘Requeriments del nou visor’,  abasta aspectes relacionats amb les 

necessitats i requeriments de com i de quina manera es consulta la cartografia. Aquest apartat 

és el que s’ha utilitzat per extreure informació per al disseny i creació del visor de cartografia. 
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Selecció de la mostra 

 

L’enquesta havia de ser realitzada per tècnics de l’AMB, d’aquells departament on la cartografia 

té un paper important. Es van escollir  tècnics dels  següents departaments per a l’enviament 

del qüestionari: 

 

- Direcció de Serveis d’Urbanisme 

- Servei de Patrimoni 

- Medi Ambient 

- Transports 

- Serveis TIC 

 

L’enquesta inicialment es va enviar mitjançant correu electrònic, adjuntant l’enllaç i una breu 

explicació del projecte, a 178 treballadors. En un primer enviament es van rebre 22 qüestionaris 

realitzats. En un segon enviament, de recordatori a qui no havia contestat, es van rebre 40 més. 

Per tant, el nombre total d’enquestats final va ser 62 treballadors.  

5.2 Programari utilitzat 

 
Des del primer moment es va creure adient realitzar l’enquesta de forma electrònica  ja que 

com veurem te més avantatges que inconvenients.  L’aplicació de la modalitat electrònica 

aplicada a l’enquesta, s’ha pogut comprovar que és una eina òptima per a la recollida 

d’informació en aquells entorns en que la població de l’estudi té coneixements tècnics i  un fàcil 

accés al entorn virtual.  

L’enquesta electrònica es pot aplicar en diferents formats: 

- Enquesta adjuntada com a document en un correu electrònic.  

- Enquesta realitzada amb programari específic.  

- Enquesta enviada dins els cos d’un correu electrònic. 

- Enquesta enviada mitjançant un enllaç, on l’usuari es redirigeix cap a una pàgina web on 

es realitzarà  

 

Avantatges de l’enquesta electrònica 

 

- Té un cost inferior i és més ràpida respecte a la realització d’enquesta en paper.  

- No s’han de transferir les dades del paper l’ordinador, per tant s’eviten possibles errors 

en  el transferència  dels resultats.  

- Permet tenir un control respecte a la mostra, ja que el correu electrònic permet la 

confirmació de lectura i et notifica el correus que han estat enviats de forma incorrecta.  

- Pots fer un seguiment dels resultats a temps real.  
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- Depenent de la modalitat de l’enquesta electrònica, el programari o pàgina web 

t’ofereixen gràfics i estadístiques automàtiques.  

 

Selecció de l’eina 

 

Per fer la selecció de portal web o programari amb la que es realitzaria l’enquesta, es va fer una 

cerca virtual.  Dels resultats de la cerca es van escollir alguns i es va realitzar un anàlisis en 

profunditat de totes  les opcions i configuracions. 

 

Tot seguit es realitza un resum de l’anàlisi realitzat per cada una de les pàgines web o 

programari estudiat sempre en la seva versió gratuïta. Als annexos es pot consultar una taula 

resum de l’estudi, també es motiven les raons d’exclusió i s’aporta una descripció dels aspectes 

rellevants sobre les  següents categories : 

 

- Aparença general : Es descriuen aspectes generals rellevants com la interfície intuïtiva,  

aparença formal , opcions d’edició, etc.  

- Personalització de l’enquesta: Es descriuen aspectes més específics a l’hora de crear i 

editar l’enquesta, com; tipus de preguntes, modificació colors de fons, etc. 

- Recopilació de respostes: Es descriuen aspectes de la recollida i de l’estat del volum de 

respostes, com; seguiment de les respostes, estadístiques, notificació a enquestes  

iniciades i no acabades, etc. 

- Obtenció dels resultats:  Es descriuen aspectes relacionats amb l’anàlisi dels resultats, 

com; estadístiques, creació de gràfics, descàrrega de les dades, etc.  

 

Cal dir que aquest estudi és fruit de realitzar un procés ‘assaig i error’, fins trobar la més adient.  

 

1. Survio  (pàgina web: wwww.survio.com) 

 

- Aparença general: Interfície molt intuïtiva i ràpida a l’hora de crear l’enquesta, limitació 

d’enquestes i preguntes, no es pot afegir logotip en la versió gratuïta. 

- Personalització de l’enquesta: tipologies de preguntes molt complerta.  

- Recopilació de respostes:  visualització de respostes individuals, comptador d’enquestes 

recopilades  i descartades, enviament automàtic de correu a enquestes pendents. 

- Obtenció dels resultats: gràfics de les respostes personalitzades, estadístiques de visites 

i temps de realització d’enquestes . 

 

Aquest  portal ha estat rebutjat, perquè té una limitació en la versió gratuïta de 100 respostes i 

no permet la descàrrega dels resultats en cap forma.  Malgrat que té moltes opcions de 

configuració i personalització,  no va complir amb els requisits desitjats.  
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2. MonkeySurvey (pàgina web: www.surveymonkey.com) 

 

- Aparença general: tauler de control de les enquestes creades molt complet,  interfície 

general molt acurada.  

- Personalització de l’enquesta: bones opcions de personalització, opcions de preguntes 

adequat, ampli ventall de plantilles d’enquestes. 

- Recopilació de respostes:  diferents tipus de recopilació de respostes (email, lloc web, 

manualment, inserir en app mòbil), panell de control  de respostes extens. 

- Obtenció dels resultats: gràfiques de respostes personalitzables, permet compartir les 

respostes. 

 

Aquest portal d’enquestes també ha estat rebutjat perquè en la seva versió gratuïta no permet 

més de 10 preguntes en una mateixa enquesta. Malgrat que és l’opció més bona en diferents 

aspectes de personalització, no permet l’exportació dels resultats en cap format. 

 

3. Survey 123 ArcGIS ( pàgina web o programari) 

 

Survey123 és un producte d’ArcGIS que està disponible en versió d’escriptori (Survey123 

Connect) o en portal Web. Per accedir a qualsevol del dos tipus es requereix una subscripció 

activa vàlida. La prova s’ha realitzat des de  la versió web. 

 

- Aparença general: Interfície visualment agradable i intuïtiva amb opcions poc extenses. 

- Personalització de l’enquesta: tipologies de preguntes insuficients, permet indicar 

posició de l’enquestat, personalització molt bàsica. 

- Recopilació de respostes : permet compartir l’enquesta per URL o per codi QR, 

seguiment de les respostes a temps real 

- Obtenció dels resultats:  descàrrega de les dades en format Shapefile, Geodatabase o 

en CSV, personalització de gràfiques de respostes. 

 

Aquesta opció ha estat rebutjada per falta de tipologies de preguntes que eren necessàries per 

al projecte.  La possibilitat de donar-li una component geogràfica a l’enquesta no era rellevant 

en aquest cas.  

 

4. Google  Formularis (pàgina web) 

 

És un  producte creat per Google que permet la creació i publicació d’enquestes amb un 

compte  de Gmail.  

 

- Aparença general: Interfície senzilla però molt intuïtiva, permet afegir col·laboradors, 

opcions de personalització molt bones.  
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- Personalització de l’enquesta: tipologies de preguntes  adequades, personalització del 

fons d’enquesta 

- Recopilació de respostes : visualització de respostes  individuals, enviament de 

missatges recordatoris, permet compartir l’enquesta a xarxes socials. 

- Obtenció dels resultats:  descàrrega de les dades em format XLS, gràfics de respostes 

dinàmics. 

 

Aquesta opció ha estat l’escollida per diverses raons. Primer per ser totalment gratuïta amb un 

compte de Google, per tant podem accedir a totes les opcions personalitzables. També, pel fet  

que no hi ha limitació en nombre d’enquestes, preguntes i tampoc en respostes. I finalment, 

tant la generació dels gràfics, estadístiques de respostes i la interfície són molt bones.  

5.3 Interpretació de resultats 

 
La recollida de resultats i la seva exploració es pot  fer directament a Google formularis. Es 

poden consultar les respostes en mode individual o en mode resum, també permet l’exportació 

dels resultats en format Excel (.XLS) pel seu futur tractament. 

 

L’enquesta va ser enviada a 178 treballadors, i va ser omplerta per 62, el que significa el  34,8% 

de la seva totalitat. L’enquesta va estar activa durant 11 dies laborables, des del 12 juny fins al 

26 de juny del 2017. Passat aquest temps es va procedir al tancament de la mateixa, ja que no 

s’esperaven més respostes.  
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5.3.1 Resultats obtinguts a l’enquesta 

 
A continuació es mostren els resultats de l’enquesta, de cada bloc es comenten les preguntes 

més rellevants pel projecte.  

 

Bloc 1 ‘Perfil dins la teva organització’ 

 

Pregunta 1- A quina franja d’edat pertanys? 

El 51,6% del treballadors  enquestats pertanyen a la franja d’edat compresa entre els 26 i 35 

anys. La següent franja amb més representació (29%), pertany a la franja d’edat dels 36-45 

anys. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gràfic del resultat de la pregunta 1. Font: Formularis Google. 

 
Pregunta 3- A quin àmbit professional pertanys? 

La majoria de treballadors enquestats (56,5%) pertany a l’àmbit professional d’Arquitectura, 

seguit del de Enginyeria en Geomàtica i Topografia (12,9%). (Figura 21) 

 

 
Figura 21. Gràfic del resultat de la pregunta 3. Font: Formularis Google. 
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Bloc 2.  Fonts de consulta externes/internes 

 

Pregunta 4 - Quin programaris utilitzes de forma habitual per treballar amb cartografia 

(topogràfica, cadastral, planejament, etc.) 

Autocad Map (62,9%) i ArcGIS Desktop ( 58,1%) són les eines utilitzades en primera opció per 

treballar amb  conjunts de dades geogràfiques. Els segueixen altres programaris com 

Microstation (21%) i Adobe Photoshop  (27,4%). (Figura 22) 

 

 
Figura 22. Gràfic del resultat de la pregunta 4. Font: Formularis Google. 

 

Pregunta 6 - Amb quina o quines escales acostumes a treballar amb la cartografia? 

Les escales  més emprades per la visualització i el treball amb la cartografia són la 1:1000 

(66,1%)  i 1:5000 (66,1%). Les segueixen les escales de 1/25000 (40,3%) i 1/2000 (30,6%). (Figura 

23) 

 

 
Figura 23. Gràfic del resultat de la pregunta 6. Font: Formularis Google. 

 

Pregunta 8 - Saps el que és un geoservei OGC? 

El 50% dels enquestats té coneixement del que és un geoservei en l’estàndard OGC. 

Majoritàriament s’utilitzen Web Map Service (WMS) i Web Map Tile Service (WMTS). 
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Pregunta 10 - En referència a l'ús de la cartografia històrica (plànols i imatges), quins períodes 

de temps consideres que són més interessants? 

Els enquestats consideren que els anys més importants, on figura la cartografia històrica  que 

habitualment utilitzen, estan del 1970 al 1979 (56,5%) i del 1950 al 1959 (54,8%).(Figura 24) 

 

 
Figura 24. Gràfic del resultat de la pregunta 10. Font: Formularis Google. 

 

Bloc 3.  Requeriments del nou visor.  

 

Pregunta 14 - Creus que et pot facilitar la feina un visor/ comparador de la cartografia històrica 

de l'AMB? 

El 83,9% dels enquestats, creu que un visor pot facilitar l’exploració i consulta de cartografia i 

dades històriques. El 16,1% restant, creu que ja te prou eines al seu abast.  

 

 

Pregunta 15 - Quins productes de la cartografia històrica (plànols i imatges) t'agradaria 

comparar? 

Alguns dels productes, que els enquestats han proposat per a comparar, són: 

- Cadastre actual amb cadastre històric, cartografia històrica, planejament actual  i 

ortofotos antigues.  

- Cartografia del Pla General Metropolità (PGM) del 1976 amb cartografia actual, 

topogràfic actual i ortofoto actual.  

- Fotografies de vols fotogramètrics amb cartografia actual. 

- Ortofoto vigent amb ortofotos històriques.  

- Ortofoto històrica amb planejament actual, topogràfic actual i ortofoto vigent.  

- Topogràfic actual amb topogràfic d’altres anys.  

Pregunta 16 - Quina informació geogràfica no considerada 'històrica' t'agradaria afegir al 

visor/comparador? 

El 38,70% dels enquestats han proposat els següents productes no històrics, que podrien ser 

interessants per afegir-los al nou visor.  

- Espais protegits, cartografia de riscos naturals i antròpics, hidrografia i vies de 

comunicació. 

- Cadastre actual 

- Usos del sòl 
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- Ortofotos de platges metropolitanes  

- Mapa d’ombres i pendents 

- Mapes de zones de protecció mediambiental. 

- Zones fluvials 

 

Pregunta 17 - Quin dels següents tipus de comparadors de cartografia creus que és més útil? 

L’objectiu d’aquesta pregunta és que els enquestats plantegin  de quina manera volen 

comparar la cartografia en un possible visor. Es proposen 4 formes de comparació, i l’enquestat 

pot escollir una o varies opcions. (Figura 25) 

 

De les 4 opcions les que més ha agradat son la barra lliscant (51,6%) i la pantalla doble 

sincronitzada (50%). 

 
     Figura 25. Opcions de resposta en la pregunta 17. Font: Formularis Google. 

 

5.3.2 Interpretació del resultats 

 
Podem interpretar alguns dels resulats anteriors de la següent manera: 
 
- Les escales de visualització on s’acostuma a treballar amb els productes cartogràfics són la 

1:1000 i la 1:2000. L’ús d’una escala o d’una altra va directament relacionada amb la feina que 

es desenvolupa segons l’extensió territorial. (àmbit municipal o regió metropolitana) 
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Aquestes escales de visualització són utilitzades per departaments on és rellevant la precisió 

dels elements en la cartografia. Aquesta cartografia és necessària per exemple per a projectes 

d’arrenjaments de carrers,  canalitzacions  en rasa, etc.) 

La resta d’escales (a partir d’1:10.000) són utilitzades per departaments on és rellevant la visió 

del conjunt i la continuïtat territorial. La cartografia amb aquestes escales és utilitzada per 

exemple en el planejament urbanístic, classificació del sòl, etc. 

 

- Un 50% dels enquestats no té coneixement del que és un geoservei OGC. En canvi un 10% 

d’aquests, els utilitza habitualment. Això ens indica que l’ús d’aquests geoserveis no només és 

reservat a tècnics especialitzats en SIG. 

 

- Les franges d’anys on més es  consulta cartografia històrica són entre el 1950-1959 i 1970-

1979. L’ús de la primera franja és degut principalment a l’Ortofoto del Vol Americà dels anys 

1956-57, ja que va ser la primera que donava cobertura total a l’area metropolitana de 

Barcelona. Per altre banda l’ús de la segona, és degut a la publicació del Pla General 

Metropolità del any 1976, que definia l’ordenació urbanística al territori.  

 

- El visor de cartografia històrica pot ser útil per un 83,9%, això justifica l’objectiu final d’aquest 

projecte i posa de manifest la necessitat d’eines per a explotar i comparar la cartografia 

històrica que disposa l’AMB. Segons els resultats, aquest visor seria útil, principalment per als 

departaments d’Urbanisme, Patrimoni i Espai Públic.    
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6 Creació  d’un visor de cartografia històrica 
 

La creació d’un visor de cartografia de contingut històric és el punt final i objectiu principal 

d’aquest projecte. La motivació per treballar en la seva creació ha estat poder aportar una eina 

útil als treballadors de l’AMB per a l’exploració i consulta de cartografia històrica. 

 

Actualment, podem trobar a la xarxa  un ampli ventall d’eines de consulta i exploració de 

cartografia diversa (Vissir ICGC, Geoportal BCN, SignA IGN, etc.). Com ja s’ha explicat, l’AMB 

també té visors de cartografia, eines fonamentals per a treballadors i per a professionals i 

ciutadans.  

 

Cada vegada més apareixen noves eines per crear mapes online i d’emmagatzematge al núvol. 

Amb aquestes plataformes, l’usuari és capaç de crear contingut cartogràfic personalitzat  

ràpidament  i compartir-ho amb el seu entorn.  

 

ArcGIS aporta la seva pròpia  eina de creació de mapes web interactius online. ArcGIS Online el 

podem definir com un SIG web de col·laboració online que permet utilitzar, crear i compartir 

mapes, escenes i aplicacions, capes i anàlisi de dades.  Aquest programari d’ESRI proporciona 

un marc per crear, organitzar, compartir i analitzar informació espacial millorant el 

desenvolupament de les activitats clau d’una organització. A més s’actualitza de forma 

permanent, incorporant funcionalitats i millores diverses, això permetrà l’escabilitat d’aquest 

projecte. 

 

Més enllà de construir i gestionar cartografia nova, aquesta plataforma ofereix un conjunt de 

característiques que la fan útil i fàcil d’utilitzar per a empreses i institucions: 

 

- Exploració de dades: inclou mapes i escenes interactives que permeten a tota la 

organització explorar, entendre i mesurar les seves dades geogràfiques.  

- Crear mapes, escenes i aplicacions: mitjançant el visor de mapes i el visor d’escenes, es 

pot accedir a una galeria de mapes base predefinits o personalitzats i a unes eines per 

afegir les seves pròpies capes i configuracions que es poden compartir amb els altres.  

- Col·laborar i compartir: permet la interacció amb les dades de l’organització, compartint 

el contingut. Permet la creació de grups privats o públics, com l’administració de la 

pàgina d’inici i els rols dels seus membres.  

 

Es pot accedir a ArcGIS Online mitjançant navegadors web, dispositius mòbils , així com 

directament a través d'altres components del sistema ArcGIS, per exemple, les aplicacions 

d'ArcGIS i ArcGIS Pro.  A l’unir-se a una organització i iniciar sessió amb el seu compte, s’obté la 

vista personalitzada del lloc web d'aquesta i es pot accedir a les dades acreditades i altres  

continguts  geoespacials que es poden utilitzar per crear mapes i aplicacions.   
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6.1 Disseny del visor 

 
Aprofitant la plataforma que ofereix ArcGIS Online  per a crear mapes i galeries de mapes, es 

decideix utilitzar-lo per a la creació del visor. Recollint totes les necessitats i requeriments en  

l’enquesta realitzada, s’ha intentat fer un disseny del visor adaptat i que sigui veritablement útil 

per a la feina diària de tots els treballadors.   

 

El primer que es va fer va ser un estudi exploratori de totes les possibles opcions que ArcGIS 

Online posa a la nostra disposició en la creació de mapes i aplicacions.  

 

En el disseny de les aplicacions que conformen el visor s’ha intentat seguir el colors corporatius 

de l’AMB,  en la personalització de les aplicacions. El colors corporatius  principals de l’AMB i les 

seves referències en RGB són  el Pantone 485C (228-35-19) i el Pantone 425C (88-88-90). 

6.2 Eines existents 

 
Com ja s’ha explicat anteriorment ArcGIS Online permet crear mapes, escenes i aplicacions. 

 

Creació de mapes 

 

Un mapa és la base, a partir del qual, podrem visualitzar i explotar els conjunts de dades 

geogràfiques. Un mapa dona el context geogràfic al contingut que volem visualitzar. Pot 

contenir totes les capes i elements desitjats, com també personalitzar el mapa base. 

 

Algunes de les capes que es poden afegir a un mapa web són: 

- Serveis d’ArcGIS Server: capa d’elevacions, capa d’entitat, capa d’imatges i capa de 

tesel·les.  

- Arxius CSV (.csv) 

- Arxius KML (.kml, kmz.) 

- Serveis d’entitats web (WFS) 

- Serveis de tesel·les de mapa web( WMTS) 

- Shapefile ( .shp) 

- Arxius de text (.txt) 

 

Creació d’aplicacions 

 

Les aplicacions combinen mapes o escenes i es poden crear, modificar, editar i publicar sense 

necessitat de tenir coneixements de programació. Utilitzant una sèrie de plantilles d’aplicacions 

precuinades, l’usuari pot escollir segons la finalitat, funcionalitat o estètica desitjada.  
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Web App Builder 

 

Utilitzant el mòdul Web App Builder es poden crear aplicacions personalitzades sense 

programar cap element. Entre d’altres utilitats, aquest mòdul permet l’agregació d’una amplia 

varietat de widgets, personalització del tema, etc.  

Aquesta eina s’utilitza  en la creació de diferents aplicacions del visor d’aquest projecte.  

 

Aplicacions per a desenvolupadors 

 

ArcGIS disposa d’un conjunt d’eines de desenvolupador que es poden utilitzar per ampliar i 

configurar aplicacions existents o per crear i configurar aplicacions personalitzades.  

Web App Builder  també  incorpora la versió per a desenvolupadors amb l’objectiu de crear 

widgets i temes personalitzats. Permet crear potents aplicacions SIG que s’executin en 

ordinadors d’esciptori, tauletes i telèfons. Es poden trobar una gran quantitat de codis 

d’exemple d’aplicacions  o codis de widgets i aplicacions editades per membre de la comunitat 

Github. 

 

L’edició i emmagatzematge dels codis de les aplicacions i widgets editats, es realitza en un 

servidor local i no en el núvol d’Esri. Actualment WebAppBuilder no permet l’exportació de les 

aplicacions editades a ArcGIS Online.  

 

Mapa base i el sistema de refèrencia d’ArcGIS Online 

 

Un mapa base serveix per donar-li un context geogràfic a les dades que es vol representar. 

ArcGIS Online disposa d’una galeria de mapes base  de diferents temàtiques i estils que es 

poden escollir en un mapa o afegir-los dins d’un  widget en una aplicació.  

 

En la creació d’un mapa, el sistema de referència utilitzat per defecte és la projecció 

WebMercator que és una variant aplicada a la web de la projecció Mercator. Però com el mapa 

base es personalitzable, els sistema de referència  del mapa va en funció del que tingui aquest.  

 

Aixi doncs, si el sistema de referència del mapa és diferent a WebMercator, ja no es pot utilitzar 

la galeria de mapes base per defecte d’ArcGIS Online  en una aplicació. Per tant, la única solució 

es crear la nostra  galeria de mapes base personalitzat. En alguna de  les aplicacions s’ha afegit 

aquesta galeria de mapes base personalitzats.  
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6.3 Eines utilitzades i descripció del visor 

 
Com s’ha explicat en el capítol anterior, la creació del visor s’ha realitzat utilitzant les eines que 

ArcGIS Online  ofereix per defecte sense programació ni edició de codi. Les eines utilitzades en 

aquest visor han estat  fruit de moltes proves fins a trobar les que més s’adequaven al projecte.  

 

Inicialment, l’accés a aquest aplicatiu està restringit a personal de l’AMB amb un compte 

d’ArcGIS Online. Si es vol aconseguir una credencial de visitant, per visualitzar l’aplicació, es pot 

contactar amb el Servei TIC de l’AMB (jcgonzalez@amb.cat) per aconseguir-ne una. 

 

El visor consta d’una galeria de les aplicacions que el conformen, s’ha utilitzat la plantilla 

d’aplicació configurable Public Gallery. La funció d’aquesta, és que l’usuari pugui conèixer de 

forma ràpida les aplicacions i els visors que el componen. En cada aplicació es mostra una petita 

descripció de la mateixa. (Figura 26) 

 

 

 
          Figura 26. Aplicació Public Gallery de mostra. Font: ArcGIS.  

 

El visor  està format per les següents aplicacions:  

 

Comparador d’ortofotos 

 

Aquesta aplicació permet la comparació de l’ortofoto vigent amb algunes de les ortofotos 

històriques entre el anys 1945 i 2016. Ha estat creada mitjançant el Web App Builder. Les dades 

s’han afegit utilitzant geoserveis WMS i geoserveis d’ArcGIS Server.  Només s’han incorporat les 

ortofotos que cobreixen total o parcialment la zona de l’ àrea metropolitana de Barcelona.  

 

La funció principal de l’aplicació és la de la comparació de dues ortofotos. Aixo és possible 

afegint el widget Swipe que permet la comparació amb  barra horitzontal o vertical  mòbil. A 
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mes a més l’aplicació inclou altres eines com les de dibuixar al mapa, compartir, imprimir, afegir 

altres dades, cercar d’adreces, etc. Per a més informació es pot consultar l’eina d’ajuda dins de 

l’aplicació. 

 

Als annexos es pot trobar un captura de l’aplicació on es mostra la comparació de dues 

ortofotos.  

 

Comparador d’ortofotos de platges 

 

Aquesta  aplicació permet la comparativa a 4 finestres sincronitzades de les ortofotos de 

platges dels anys 2016, 2014, 2013 i 2012. S’ha utilitzat la plantilla d’aplicació configurable de 

Compare analysis. Incorpora una eina de cerca d’adreces i també permet escollir la finestra que 

es sincronitzarà amb les altres.  

 A la part esquerra l’usuari  té a la seva disposició una petita ajuda i informació sobre els vols 

fotogramètrics que es mostren. Als annexos es pot trobar un captura de l’aplicació. 

 

Comparador de vols fotogramètrics 

 

Aquesta  aplicació permet la comparativa a 4 finestres sincronitzades de l’ortofoto vigent i els 3 

vols fotogramètrics que  es descriuen en el projecte. Totes les dades s’han afegit com a 

geoserveis i s’ha utilitzat la plantilla d’aplicació configurable de Compare analysis. Incorpora 

una eina de cerca d’adreces i també permet escollir la finestra que es sincronitzarà amb les 

altres. 

 

A la part esquerra l’usuari té a la seva disposició una petita ajuda i informació sobre els 

productes  que es mostren.  

 

Comparador de diferents conjunts de dades geogràfiques 

 

Aquesta  aplicació permet la comparativa a 4 finestres sincronitzades del planejament actual, 

l’ortofoto vigent, el plànol topogràfic i el plànol d’informació cadastral. Totes les dades s’han 

afegit com a geoserveis. S’ha utilitzat la plantilla d’aplicació configurable de Compare analysis. 

Incorpora una eina de cerca d’adreces i també permet escollir la finestra que es sincronitzarà 

amb les altres. 

 

A la part esquerra l’usuari té a la seva disposició una petita ajuda i informació sobre els 

productes  que es mostren.  
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Visor de cadastre 

 

Aquesta aplicació té l’objectiu de la consulta de dades cadastrals amb informació alfanumèrica 

associada. L’aplicació s’ha realitzat utilitzant  el Web App Builder. Les dades cadastrals que 

s’han utilitzat són  subministrades por la Dirección General de Catastro, i només s’han utilitzat 

les que abasten la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona. La informació gràfica  es 

proporciona en format Shapefile(.shp) en quinze capes de cada municipi, encara que només 4 

són necessàries per representar el parcel·lari cadastral. De les 4 capes que contenen informació 

gràfica només s’han utilitzat les següents: 

 

- Parcel·la urbana i rústica (PARCELA.shp) dades de parcel·les cadastrals. 

- Construcció urbana i rústica ( CONSTRU.shp) volums edificats dins d’una parcel·la. 

- Subparcel·la  rústica ( SUBPARCE.shp) àrees de cultiu o aprofitament dins d’una parcel·la  

 

Cada element  d’aquestes capes s’identifica mitjançant  una referència cadastral única. 

 

Per altre banda la Dirección General de Catastro posa a la nostra disposició la descripció literal 

dels bens immobles, que es proporciona en format CAT. Aquest format és un fitxer ASCII que 

configura una taula i que a la vegada els seus camps es distingeixen per tenir un ample fix  de 

caràcters.  

 

Cada base de dades CAT compte amb 8 tipus de registres. Encara que per aquest projecte 

només s’utilitzaran els següents: 

 

- Tipus 11. Registre de finca.  

- Tipus 13. Registre de unitat constructiva. 

- Tipus 14. Registre de construcció 

- Tipus 15. Registre de bens immobles.  

 

Totes les dades, tant les d’informació gràfica com les d’informació alfanumèrica, s’han afegit a 

una Geodatabase que s’ha publicat com a dades allotjades als servidors d’ESRI. Abans de 

publicar-la ha sofert algunes edicions. 

 

- El registre 11 s’ha agregat amb l’eina Join a la capa de PARCELA.shp, utilitzant com a clau 

primària la referència cadastral de la parcel·la. 

 

- El registres 13, 14 i 15 descriuen elements que no estan reflectits a  ninguna capa d’informació 

gràfica. Per aquest motiu s’han relacionat amb la capa PARCELA.shp , establint una relació de 

cardinalitat 1-M  i utilitzant com a clau primària la referència cadastral. 
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- La capa de SUBPARCE.shp se li ha afegit, amb l’eina Join, les corresponents descripcions de 

codi d’aprofitament del sòl. 

 

El contingut de cada registre s’ha editat per a mostrar, la informació que es interessant per el 

projecte.  

 

Funcionament de l’aplicació. 

 

La geodatabase i les seves relacions de cardinalitat, s’han afegit als servidors d’ESRI com a 

dades allotjades.  El visor permet l’activació i la desactivació de les capes: 

 

- Parcel·les rústiques 

- Parcel·les urbanes 

- Construccions rústiques 

- Construccions rústiques 

- Subparcel·les rústiques 

 

La principal eina d’aquesta aplicació és conèixer informació de l’element seleccionat. En el cas 

de les parcel·les rústiques i urbanes, es mostra la informació filtrada de les ., taules 

relacionades que han estat explicades anteriorment. 

Per conèixer més detalls sobre les dades gràfiques i alfanumèriques i de les característiques de 

les dades CAT que subministra la Dirección General de Catastro, es poden trobar documents 

relacionats a la bibliografia del present projecte.  

 

A mes a més l’aplicació inclou altres eines com les de dibuixar al mapa, compartir, imprimir, 

afegir altres dades, cercar adreces, etc. Tanmateix, l’aplicacó permet el canvi del mapa base 

entre varies opcions. Per a més informació es pot consultar l’eina d’ajuda dins de l’aplicació. 

 

Als annexos es pot trobar un captura de l’aplicació on es mostra  una consulta d’una parcel·la 

urbana. 
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6.4 Analítica web i creació d’estadístiques d’ús del visor 

 
ArcGIS Online permet  per defecte l’accés a estadístiques d’us del visor. Aquestes dades ens 

permeten conèixer de manera anònima quantes persones han visualitzat cadascuna de les 

aplicacions del visor en un interval de temps.  

Dins d’aquest projecte, es va investigar sobre la possibilitat d’afegir al visor un servei d’analítica 

web com Google Analytics. Aquesta opció es va veure frustrada ja que per aplicar aquest tipus 

de servei s’havia de realitzar editant el codi font, opció descartada per la seva complexitat i 

impediments a nivell intern. (Figura 27) 

 

 

 
 

                  Figura 27. Captura de l’analítica web de l’aplicació en ArcGIS Online. Font: ArcGIS. 
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Conclusions 
 
Un organisme  públic com és  l’AMB aporta un llegat de dades i cartografia històrica molt extens 

al llarg dels anys. Podem establir la importància de la preservació de les dades considerades 

patrimoni històric i assegurar que aquestes arribin al ciutadà.  

 

Els objectius marcats a l’inici del projecte s’han completat.  La creació d’una eina per visualitzar 

cartografia o dades històriques no hagués tingut èxit sense la culminació i finalització  de totes 

les etapes i processos que el precedeixen. Conforme anava culminant les diferents fases del 

projecte, podia apreciar l’enriquiment progressiu de les dades inicials. 

 

Cadascuna de les etapes del projecte té diferents graus de dificultat i d’inversió de temps que 

no per això deixen de ser més o menys importants. 

Les tasques d’escaneig i georeferenciació  de les imatges no és un procés de complexitat 

elevada, però si lent i rigorós. Són etapes on  intervenen diferents factors, com  la qualitat de 

l’escaneig, el processat de les imatges i la precisió de la georeferenciació, que són claus en la 

qualitat del producte final.  

 

La creació de  les metadades, en canvi, és un procés complex que requereix d’un coneixement 

elevat o d’una experiència prèvia necessària per realitzar-les correctament. Disposar de 

metadades en un producte és d’elevada importància ja que aporta  informació addicional 

relacionada d’interès per a la persona que la consulta. 

 

Pel que fa a l’etapa de creació de geoserveis puc dic que ha estat la fase on han sorgit més 

impediments a nivell tècnics, alguns causats per limitacions del propi programari i d’altres per 

errors en la introducció dels paràmetres. Finalment, però, s’han creat de manera satisfactòria 

tots el geoserveis  que els productes havien de disposar.  

 

Durant l’etapa de disseny i creació  del visor, l’elaboració d’una enquesta ha estat  molt 

profitosa ja que ha permès obtenir requeriments i necessitats reals relacionades amb el visor 

d’aquest projecte. Així com l’obtenció d’informació relacionada a l’ús de la cartografia dins de 

l’AMB.  

 

Cal tenir present que la creació del visor ha estat condicionada, en bona part, per la 

configuració de la infraestructura i de  les polítiques de seguretat que tenia desplegada l’AMB. 

Amb aquests requeriments previs de l’entorn de treball he intentat satisfer les necessitats i 

objectius plantejats inicialment en el projecte. En aquest procés, he pogut comprovar les 

limitacions actuals del programari ArcGis Online 

 

Penso que aquest visor és l’inici d’un possible desenvolupament de l’aplicació. Cal tenir en 

compte la disponibilitat de nous productes que permetin altres consultes i també del 
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desenvolupament tècnic que assoleixi el programari utilitzat o del sorgiment d’altres 

plataformes similars.  

 

L’ampliació de coneixements en la realització d’aquest projecte ha estat molt notòria. He estat 

acompanyat durant tot aquest temps d’un gran equip tècnic . Això m’ha fet créixer tant a nivell 

professional com personal.  El suport rebut  ha facilitat l’ampliació de coneixements en 

diferents àmbits de la utilització i el tractat de la cartografia. Tanmateix, em satisfà que les 

dades creades mitjançant tots el processos explicats no només tenen una caràcter acadèmic, 

sinó que tindran una continuïtat per part de l’AMB i que seran d’ús públic per a la resta de la 

societat.  

 

 



Creació i publicació d’un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l’AMB 61

Bibliografia 
 
Llibres, manuals d’usuari i  altres documents 
 
- Institut Cartògrafic de Catalunya, TERMCAT. Diccionari Terminològic de Fotogrametría. 

Barcelona, 2011. ISBN 978-84-393-8754-1 

 

- Institut Cartògrafic de Catalunyat, TERMCAT. Diccionari Terminològic de Cartografia. 

Barcelona, 2011. ISBN 978-84-393-8690-2 

 
- Guido van Rossum. Tutorial de Python. 2009. [en línia] [Consulta: 5 març 2017]. Disponible a: 

http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf 

 
- MetaD, Manual d’usuari de l’aplicació MetaD per a la creació, edició i exportació de 
metadades geogràfiques  [en línia] [Consulta: 10  juliol 2017]. Disponible a: 
 http://www.baratz.es/soluciones-para-bibliotecas/absysnet/ 
 
- IDEC Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, Perfil IDEC per a conjunts de dades  [en 
línia] [Consulta: 15 Juny 2017]. Disponible a:  http://www.ide.cat/Bloc-Vull-generar-
metadades/Publicar-MetaDades. 
 
- ArcGIS Online, Manual d’usuari  [en línia] [Consulta:  3  maig 2017]. Disponible a: 
 http://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/what-is-agol.htm 
 

- Sede Electrónica del Catastro, Preguntas freqüentes acerca del formato CAT [en línia] 
[Consulta: 2  agost 2017]. Disponible a: 
 http://www.catastro.minhap.es/documentos/preguntas_frecuentes_formato_CAT.pdf 
 
- Sede Electrónica del Catastro, Modelo de datos de la cartografía vectorial (formato Shapefile) 
[en línia] [Consulta: 2  agost 2017]. Disponible a: 
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf 

 
- Ramón Álvarez, T. La información Catastral. Características y aplicación al estudio de la 

ocupación urbanística reciente en la ría de Pravia [en línia]. Treball Final de Màster, Universidad 

de Oviedo. Facultad de Filosofía y Letras, 2015 [Consulta: 16 març 2017]. Disponible a: 

digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/31530/4/TFM_TomasRamonAlvarez.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Creació i publicació d’un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l’AMB  62 

Recursos en línia 
 
- AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona  [en línia] [Consulta: 1 juny 2017]. Disponible a:  
http://www.amb.cat. 
 
- AMB, Política de la qualitat i el medi ambient  [en línia] [Consulta: 22 juny 2017]. Disponible a:  
http://www.amb.cat/documents/11696/307777/Pol%C3%ADtica+de+qualitat+i+medi+ambient
/2d899ccf-c4d0-431d-8a3f-bca21651c4d8 . 
 
- ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  [en línia] [Consulta:22 Juliol 2017]. 
Disponible a:  http://www.icgc.cat/. 
 
- Biblioteca Nacional de España, Formato MARC21  [en línia] [Consulta: 7  juny 2017]. 
Disponible a: http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/Introduccion/ 
 
- Biblioteca de Catalunya, Format MARC21  [en línia] [Consulta:6  juny 2017]. Disponible a: 
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html 
 
- BARATZ, Absysnet  [en línia]  [Consulta: 5  juny 2017]. Disponible a: 
http://www.baratz.es/soluciones-para-bibliotecas/absysnet/ 
 
- IDEC Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, [en línia] [Consulta: 15 Juny 2017]. 
Disponible a:  http://www.ide.cat/Bloc-Vull-generar-metadades/Publicar-MetaDades. 
 
- Diputació de Barcelona. IDE Barcelona [en línia] [Consulta: 18  agost 2017]. Disponible a: 
https://www.diba.cat/es/web/idebarcelona/geoserveis 
 
- INSPIRE, Infrastructures for Spatial Information in Europe [en línia] [Consulta: 12  agost 2017]. 
Disponible a: http://inspire.ec.europa.eu/  
 
- OGC, Open Geospatial Consortium [en línia] [Consulta: 18  agost 2017]. Disponible a: 
http://www.opengeospatial.org/ogc 
 
- ArcGIS Resources, Recursos d’ajuda [en línia] [Consulta: 11 juliol 2017]. Disponible a:  
http://resources.arcgis.com/es/help/. 
 
- Dirección General del Catastro, Sede Electrónica de Catastro  [en línia] [Consulta: 14 agost 
2017]. Disponible a:  https://www.sedecatastro.gob.es/. 
 
- International Organization for Standardization, Standards  [en línia] [Consulta: 15  juliol 
2017]. Disponible a: https://www.iso.org/standards.html 
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Traducció al català 
 

1. Introducció  
 
Ciència, tècnica i art que tracta de l’elaboració, la lectura i interpretació, l’ànalisi i l’explotació, 

la recerca, la història, la conservació i l’estudi en general dels mapes, plànols, cartes, imatges, 

perfils, models tridimensionals o globus que representen el territori a una escala determinada. 

(ICC, 2011). 

 

La cartografia és capaç de reflectir la història d’una ciutat o metròpolis degut a l’empremta que 

deixa l’activitat econòmica o el creixement. Amb les tècniques cartogràfiques aquests canvis 

queden registrats en mapes i plànols. No és una ciència perfecta però malgrat això és una font 

d’informació molt rica, imprescindible i insubstituïble en l’estudi dels canvis en el territori. Així 

doncs, és capaç de representar canvis en la informació demogràfica, econòmica, cultural i 

sobretot urbanística. L’increment de la producció cartogràfica ha anat lligat al creixement urbà 

del territori i ha permès establir una línia temporal d’aquesta evolució.  

 

Com a organisme públic  l’Àrea Metropolitana de Barcelona té com a missió la gestió del 

territori. Tenint en compte aquesta atribució és necessari que produeixi i mantingui al dia la 

seva cartografia.  Així com establir canals per fer arribar aquesta informació a d’altres 

organismes i a la resta de la societat. Cal assegurar que aquesta sigui oberta i accessible per a 

tothom i afavorir que formi part del patrimoni històric col·lectiu. 

 

En aquest projecte es descriuen totes les etapes per les quals  s’assegura la integritat de la 

cartografia de l’arxiu històric. Així doncs l’objectiu principal d’aquest projecte és la creació d’un 

catàleg  que permeti l’exploració, comparació i explotació d’informació cartogràfica històrica.  

 

Establint l’anterior com a principal, cal fixar-ne d’altres que caldrà resoldre i que contribuiran a 

l’assoliment de l’objectiu general. Aquets són:  

 

- Descriure totes les etapes de digitalització, georeferenciació de la cartografia històrica 

recuperada per aquest projecte 

- Creació de  metadades  de cada un del productes cartogràfics. Aquesta geoinformació 

associada permet descriure l’element en diferents aspectes.  

- Catalogar tots les dades o sèries cartogràfiques per a la futura publicació a catàlegs de 

l’organisme en compliment a l’estàndard MARC21.  

- Creació i publicació de geoserveis que permetin la distribució per internet de les dades 

cartogràfiques  i en compliment en diferents estàndards i requeriments propis de l’AMB. 

- Creació  i publicació d’una enquesta que permeti fer una exploració i recollida sobre les 

necessitats i requeriments per part dels  tècnics de l’AMB, en la visualització i explotació de la 

cartografia històrica.  
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2. Cartografia a l’AMB i la seva catalogació. 
 

2.1. Cartografia a l’AMB 
 
2.1.1 Què és l’AMB? 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és un ens local supramunicipal format per la capital 
de Catalunya i els trenta-cinc municipis dels voltants. És una de les més poblades a nivell 
Europeu ja que en una superfície inferior al 2% (636 km²) del territori de Catalunya es 
concentra el 42% de la població amb una densitat de 5093km². Te urbanitzat el 48% del seu 
territori  i la resta està ocupada per 25km de platges i mes de 25000 hectàrees de zones 
naturals. 
 
L’actual AMB té una dilatada història que comença quan l’any 1987 el govern dissol la 
Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) creada l’any 1972. En substitució, es van crear la 
Mancomunitat de Municipis, l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i l’Entitat 
Metropolitana del Medi Ambient (EMMA). La constitució com a administració pública es va fer 
el 21 de juliol del 2011, d'acord amb la Llei 31/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya.  
Aquesta, fa que  la institució reneixi unificada Llei 31/2010 i guanyi competències en 
urbanisme, transport, medi ambient i  promoció econòmica.  
 

Actualment l’AMB té competències en 6 grans àmbits. L’any 2016 el pressupost  de l’AMB va 

ser 663 milions d’Euros. 

 

Dins d’Urbanisme, l'AMB té competències en ordenació urbanística integrada del territori 

metropolità mitjançant la iniciativa de formulació i les aprovacions inicial i provisional del Pla 

director urbanístic metropolità (PDUM) i el Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM) així 

com les seves modificacions posteriors. 

A més d'actuacions i gestions relacionades amb la cartografia o els estudis territorials, des 

d'aquesta àrea es coopera i s'assisteix tècnicament, jurídicament i econòmicament els 

municipis en matèria de planificació, programes d'actuació, projectes i obres i disciplina 

urbanística. 
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2.1.2  La cartografia a l’AMB 
 
Actualment la secció de Cartografia de l’AMB és l’encarregada d’elaborar i gestionar el conjunt 

d’informació geogràfica que subministra posteriorment a les administracions locals i als 

departaments interns. 

 

El producte principal és el Mapa Topogràfic Metropolità, que mostra la topografia del territori a 

escala 1:1.000 en 3D i que es pot consultar, visualitzar i descarregar de manera gratuïta a través 

del web del Geoportal  de Cartografia. També ha produït la Guia de carrers i els models 3D.  

 

Actualment l'AMB elabora i actualitza una base topogràfica del territori metropolità, ofereix 

serveis web dels seus productes cartogràfics i disposa també d'una xarxa geodèsica dins el seu 

àmbit d'actuació. 

 

La cartografia digital actual té darrere una història de cartografia analògica que a grans trets es 

podria definir en aquesta línia dels temps. 

 

2.1.3 Acord Corporatiu de Llicències d’ESRI 
 

El programa Enterprise License Agreement (ELA) dissenyat per ESRI té l’objectiu d’ajudar a les 

organitzacions a obtenir la tecnologia i el suport SIG necessari per a les seves tasques. L’AMB te 

en vigor un contracte ELA de 3 anys de duració. Aquest programa garanteix l’accés il·limitat de 

llicències a les diferents extensions del programari d’ARCGIS, per contribuir a l’èxit del SIG 

corporatiu. 

Gràcies a aquest acord corporatiu ha estat possible l’accés a tot el programari d’ESRI per a la 

realització d’aquest projecte. 

 

2.1.4 Política de la qualitat i el medi ambient 
 

L’AMB disposa d’un sistema de gestió integrat de qualitat i de medi ambient (ISO 9.001 i ISO 

14.001), que conté uns procediments de treball permanentment actualitzats, que garanteixen 

la qualitat i la cura del medi ambient per mitjà de controls i indicadors. 

 

L’AMB és conscient de la realitat metropolitana i de la necessitat de resoldre uns principis per a 

un desenvolupament sostenible. Entén que la qualitat i la cura del medi ambient són 

responsabilitat del conjunt de l'entitat i de tots els seus col·laboradors. 

 

2.1.5 Arxiu històric 
 

La cartografia produïda per l’AMB i les institucions precedents durant més de 50 anys, han 

possibilitat que actualment puguem disposar d’un extens arxiu històric. Aquesta cartografia 

analògica com plànols i  aproximadament 60.000 fotogrames de vols fotogramètrics tenen un 
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gran valor històric. A partir de l’any 2000 aproximadament, es produeix cartografia digital que 

també conforma  part d’aquest arxiu.  

 

Actualment està en actiu un projecte de recuperació de cartografia històrica de l’AMB, amb 

l’objectiu de recuperar, inventariar, digitalitzar, georeferenciar i catalogar els documents gràfics 

analògics. En definitiva, es tracta de preservar tota aquesta informació i conformar una base de 

dades amb tota aquesta cartografia 

 

2.1.6 Canals de difusió de la cartografia 
 

Actualment l’AMB té diferents vies, tant internes com externes, per a la difusió dels diferents 

productes cartogràfics. Tot seguit es  repassen els canals de difusió externs. 

 

- Geoportal de Cartografia: Permet la consulta, visualització i descàrrega gratuïta de 

diferents conjunts d’informació com, per exemple, el mapa topogràfic metropolità 

1:1.000, fotografies de vols històrics, la guia de carrers metropolitana, etc. A més, de 

cadascun dels productes disponibles  es pot  escollir el format de descàrrega que més 

interessi. 

https://geoportalcartografia.amb.cat 

 

- Geoportal de Planejament: Permet la visualització de  la darrera versió publicada del 

refós de planejament que s'elabora a l'AMB. També permet la consulta de la informació 

urbanística dels expedients que conformen el producte del Mapa Refós de Planejament. 

La documentació mostrada en aquesta web no  té valor normatiu. 

 

https://geoportalplanejament.amb.cat 

 

- Cartoteca: Actualment està en procés la catalogació del fons cartogràfic de les 

institucions metropolitanes. En concret, la Secció de Cartografia disposa d'un fons 

cartogràfic de milers de plànols en format analògic que s'estan escanejant i 

georeferenciant per tal de fer-los més accessibles als usuaris. 

 

http://biblioteca.amb.cat/opac/cartoteca 

 

Actualment l’AMB te a nivell intern les següents vies de difusió de la cartografia. 

 

- Repositori de Cartografia: Dins d’un servidor intern de l’AMB hi han publicats tots els 

productes disponibles al Geoportal de Cartografia i altres conjunts d’informació 

geogràfica. Dins d’aquest repositori també hi han productes d’organismes externs, com 

per exemple l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Diputació de 

Barcelona, Dirección General de Catastro, etc.. 
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Per exemple, hi ha disponible la cartografia històrica, cadastre, vols fotogramètrics, 

mapes geològics, models digitals del terreny (MDT), dades LIDAR, guia de carrers, etc. 

 

- IDE AMB: Actualment hi ha en marxa la creació d’una Infraestructura de Dades Espacial 

(IDE).  És una sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos ( catàlegs, 

servidors, programes, aplicacions, pagines web,...) que permet accés i la gestió de 

conjunts de dades i serveis geogràfics disponibles a Internet. A traves de un Geoportal 

donaria accés als treballadors de l’AMB de forma interoperable a totes les dades i 

serveis de cartografia.  

-  

2.2 Catalogació de les dades 
 
El procés de catalogació és el pas següent a la digitalització de documents recuperats del fons 

històric. Aquesta digitalització consisteix a escanejar documents en alta resolució. Aquest 

procés de digitalització s’explica mes detalladament  en el capítol 3.1. 

 

Tot seguit  s’explica amb quin programari  l’AMB cataloga la seva cartografia analògica o altres 

documents, i amb quins estàndards ho realitza. 

 

2.2.1 Què és Absysnet. 
 
La imatge clàssica de la tasca de les biblioteques limitada a la recopilació i emmagatzematge de 

documents tradicionals ha canviat prenent una orientació cap a biblioteques híbrides i virtuals 

que utilitzen mecanismes per emmagatzemar, localitzar, organitzar i donar accés a continguts 

digitals que complementin la seva col·lecció física. 

  

L’AMB disposa i utilitza el programari de catalogació anomenat AbsysNET. Aquest és 100%  web 

amb un  alt nivell de prestacions, que facilita la gestió bibliotecària oferint tots els recursos a 

l’abast de tots.  Aquest programari ofereix  els següents avantatges: 

  

-     Evita la redundància d’informació. La informació gestionada per el programari existirà 

una sola vegada i podrà ser actualitzada, tractada o consultada. 

  

-        Facilita la recuperació dels documents catalogats. Al disposar de motors documental que 

indexen el contingut, facilita i dona precisió en la consulta. 

  

Catalogar en AbsysNet ens permet  difondre la informació mitjançant l’OPAC (Online Public 

Access Catalog) de la Biblioteca de l’AMB . En el següent enllaç al catàleg de la Biblioteca es 

poden cercar tots els llibres, revistes i altres documents relacionats amb l’urbanisme, 

l’arquitectura i el medi ambient que estan disponibles actualment.  També permet accedir de  

de especifica als catàlegs específics de la Cartoteca i del Fons Bibliogràfic Metropolità 
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http://biblioteca.amb.cat/opac/ 

 

La interfície de catalogació d’AbsysNet és molt diferent de la visualització que té l’usuari final 

mitjançant l’OPAC. L’accés al programari es realitza via online amb un usuari únic i contrasenya. 

La catalogació es realitza complint amb la normativa MARC21 que més endavant s’explica amb 

detall. Aquest procés de catalogació, permet a la vegada un inventari i una reordenació dels 

documents en noves localitzacions. 

  

Quan s’afegeix  un element nou al catàleg s’incorporen les etiquetes per identificar-lo. Algunes 

de les utilitzades per a la catalogació de plànols són: 

 

                        Taula 1. Etiquetes MARC21 del procés de catalogació. 

 

Codi Descripció 

T008 Data d'entrada, lloc de publicació, tipus de material cartogràfic, llengua i altres 

T130 Títol de la sèrie de plànols 

T245 Títol del plànol individual 

T255 Escala i projecció 

T260 Lloc d’edició: editor, any d’edició 

T300 Descripció física 

T336 Tipus de contingut 

T337 Tipus de suport 

T490 Títol de la col·lecció  

T500 Notes generals del document 

T650 Descriptors de matèria. Exemple: Mapes topogràfics 

T651 Descriptors de lloc. Exemple: Sant Joan Despí (Catalunya)  

T710 Entrada secundària de nom d’entitat. Exemple: Corporació Metropolitana de Barcelona 
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2.2.2 Cartoteca 
 
La Cartoteca de l’AMB es pot considerar un subcatàleg del catàleg OPAC. S’està nodrint del 

fons històric en format analògic de l’AMB i de les seves entitats precedents. Actualment hi 

ha un total de 3609 documents cartogràfics catalogats o pendents de catalogar.  

 

 

Taula 2.  Relació de l’estat de la cartografia analògica a la Cartoteca.  

 
Nom de la sèrie Any Escala 

Número 
de plànols Estat Signatura 

Ubicació 
física 

Plano Topográfico de la 
comarca de Barcelona 1974 1:2000 423 

Sèrie 
acabada CAR 03-00 Soterrani 

Plano Topográfico del 
territorio metropolitano 

de Barcelona 1977 1:5000 83 
Sèrie 

acabada CAR 02-00 Soterrani 

Toponímia 
1983 1:5000 83 

Sèrie 
acabada CAR 02-00 Soterrani 

Plànol Toponímic del 
territori metropolità de 

Barcelona 1987 1:5000 83 
Sèrie 

acabada CAR 02-00 Soterrani 

Plànol Topogràfic del 
territori metropolità de 

Barcelona 
1986-
2000 1:2000 408 

Sèrie 
acabada CAR 05-00 Soterrani 

Catastro parcelario 
1916-
1965 vàries 624 

Sèrie 
acabada 

CAR 13-01 I CAR 13-
02 

A-1 
Cartografia 

Plànol Topogràfic del 
territori metropolità de 

Barcelona 1983 1:500 1905 En curs 

CAR 14-00, CAR 15-
00, CAR 16-00, CAR 
17-00, CAR 18-00 

A-1 
Cartografia 
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Com a darrer pas de la catalogació s’afegeix un codi de barres a cada un dels documents 

catalogats de forma que queden sincronitzats amb el sistema d’indentificació de la Biblioteca.  

Quan es realitza  una cerca a la Cartoteca, es mostra una miniatura del plànol, les dades 

emplenades al procés de catalogació i un enllaç al Geoportal de Cartografia. 

2.2.3 Marc21 
 
Existeixen cinc formats MARC 21, per a registres  bibliogràfics, per a registres d’autoritats, per a 

registres de classificació, per a registres d’informació comunitària i registres de tinença. 

Aquestes són normatives utilitzades àmpliament per a la representació i l'intercanvi de dades a 

la comunitat en forma llegible per màquina. 

  

Un registre MARC21  es compon de tres elements: l'estructura del registre, la designació de 

contingut i el contingut de dades del registre. La designació de contingut: les etiquetes, els 

codis i les convencions establertes explícitament per a identificar i caracteritzar més els 

elements d'un registre i per a suportar la manipulació de les dades es defineixen en cada un 

dels formats MARC. El Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques: incloent-hi les pautes per a 

la designació de continguts, defineix els codis i convencions (etiquetes, indicadors, codis de 

subcamp, i valors codificats que identifiquen els elements en els registres MARC bibliogràfics. 

(Biblioteca de Catalunya, 2006) 
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3. Metodologia del procés d’adquisició i processat de dades 
 

En aquest projecte s’han  tractat 2 conjunts d’informació geogràfica diferents. Tot seguit 

s’expliquen amb detall. 

 

Cadastre Rústica 

 

És una col·lecció de plànols recuperats del fons històric de l’AMB. Son plànols d’informació 

cadastral  rústica de  27  municipis  de l’ àrea metropolitana de Barcelona i dos municipis  

externs. Aquesta cartografia està datada  des de l’any 1916, en alguns exemplars, fins l’any  

1963. Cada plànol pot haver estat realitzat per l’Instituto Geográfico Nacional, o per l’Instituto 

Geográfico y Estadístico o per l’Instituto Geográfico Catastral. 

 

Aquests plànols descriuen informació cadastral rústica, de les parcel·les i subparcel·les. Cada 

municipi està dividit per polígons numerats, i representats de forma individual en un plànol. 

Tanmateix, cada municipi te representats en un plànol tots els polígons que el conformen. 

Majoritàriament estan realitzats a una escala aproximada de 1:2.000, encara que també n’hi 

han a escala 1:5.000. Són còpies d’originals i en suport físic estan fets de propilè. 

 

La sèrie completa de plànols recuperats consta de 615 unitats, però rebutjant les unitats 

duplicades o defectuoses, el nombre final és 606 plànols. A la taula següent es relacionen els 

municipis on existeixen plànols, el nombre de plànols  georeferenciats i nombre de polígons 

que el conformen. 

 

Taula 4. Relació de plànols georeferenciats i nombre de polígons per municipi.   

 

Municipi 
Nombre total plànols 

georeferenciats Nombre de poligons 

Badalona 24 16 

Begues 29 25 

Castelldefels 15 9 

Cerdanyola del Vallès 40 25 

Cornellà de Llobregat 15 10 

Esplugues de Llobregat 15 8 

Gava 35 28 

Hospitalet de Llobregat,L' 21 19 

Molins de Rei 26 18 

Montcada i Reixac 1 17 

Montgat 4 3 

Pallejà 19 12 

Papiol,El 17 15 

Prat de Llobregat,El 60 42 
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Ripollet 7 6 

Sant Adrià del Besos  6 4 

Sant Boi de Llobregat 44 35 

Sant Climent de Llobregat 13 11 

Sant Cugat del Vallès  60 48 

Sant Feliu de Llobregat 20 16 

Sant Joan Despí 11 10 

Sant Just Desvern 15 13 

Sant Vicenç dels Horts 22 18 

Santa Coloma de Cervelló 15 14 

Santa Coloma de Gramenet 11 7 

Tiana 12 10 

Viladecans 41 22 

Viladecavalls* 1   

Sitges* 7 34 

Total  606 

*municipis que no pertanyen a l'AMB 

 

 

Vols Fotogramètrics 

 

Un vol fotogramètric consisteix en sobrevolar el territori amb un avió, recobrint-lo amb 

fotografies d’eix vertical que se solapen tant longitudinal com transversalment. És la primera de 

les tres etapes necessàries per a l’obtenció de cartografia digital. Les fotografies d’un vol 

fotogramètric s’ordenen en passades i en números consecutius dins de cada passada. 

 

Les fotografies aèries resultants del vol fotogramètric no tenen una escala exacta, ja que són el 

resultat d’una perspectiva cònica, on també influeix l’efecte de la ondulació del terreny.  

 

Actualment s’està realitzant un procés de recuperació  dels fotogrames del vols fotogramètrics 

analògics que van ser encarregats per l’AMB i les seves institucions precedents, per a la 

generació de diferents bases cartogràfiques Per aquest projecte s’han recuperat els fotogrames 

del següents vols dels anys 1983, 1989-90 i 1990. 

 

- Vol 1983 

Aquest vol va ser realitzat per encàrrec de la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB). 

Abasta l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte part dels municipis de Begues, Torrelles de 

Llobregat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal i Barberà del 

Vallès. Al apartat d’annexos,  es pot trobar el gràfic de vol original. 
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                   Taula 5. Informació relacionada del vol fotogramètric. 

      

Número de fotogrames 1862 (1860 disponibles) 

Espectre B/N   

Número de passades 47   

Orientació de les passades d'est a oest  (algunes passades de nord a est i de sud a oest) 

Data de captació de imatges maig de 1983 (la passada 47 es va realitzar al mes de juny del 1983) 

Escala aproximada 1:5.000   

Format de la imatge 23x23cm   

Focal càmera mètrica 153,26mm   

 

 

- Vol 1989-90A 

Aquest vol va ser realitzat per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB). Abasta la regió metropolitana de Barcelona, 

excepte els municipis més occidentals de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Al 

apartat d’annexos  es pot trobar el gràfic de vol original. 

 

Taula 6. Informació relacionada del vol fotogramètric. 

  

Número de fotogrames 703 

Espectre B/N 

Número de passades 20 

Orientació de les passades d'est a oest  

Data de captació de imatges 5 de desembre de 1989 i 9 de maig de 1990  

Escala aproximada 1:20.000 

Format de la imatge 23x23cm 

Focal càmera mètrica 152,47 mm i 153,26 mm 

 

 

- Vol 1990 

Aquest vol va ser realitzat per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB). Abasta tota l’àrea metropolitana de Barcelona i bona 

part dels municipis limítrofs. A l’apartat d’annexos  es pot trobar el gràfic de vol original.  
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                 Taula 7. Informació relacionada del vol fotogramètric. 

    

Número de fotogrames 1009   

Espectre B/N   

Número de passades 31 (4  d'elles superposades totalment) 

Orientació de les passades d'est a oest    

Data de captació de imatges març i maig de 1990   

Escala aproximada 1:8.000   

Format de la imatge 23x23 cm   

Focal càmera mètrica 152,47 mm   
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Annexos    
 

1. Gràfic de vol fotogramètric 
 Vol 1983 
 Vol 1989-90 
 Vol 1990 
 
2. Metadades del vol fotogramètric de l’any 1983 

 
3. Enquesta 

 Enquesta completa 
Taula comparativa portals d’enquesta 
 

 4.  Aplicacions del visor 
 Comparativa d’ortofotos 
 Comparativa de platges 
 Visor de Cadastre 
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1. Gràfic de vol fotogramètric. Vol 1983 
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1. Gràfic de vol fotogramètric. Vol 1989-90 
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1. Gràfic de vol fotogramètric. Vol 1990 
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2. Metadades del vol fotogramètric de l’any 1983 
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3. Enquesta. Enquesta completa 
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10 il·limitat il·limitat il·limitat

il·limitat 10 il·limitat il·limitat

100 100 il·limitat il·limitat

si si únicament no

no si si si

no si si si

molt completa completa normal normal

no no si si
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si si no si
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no no si si
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si si no no

Gràfics de respostes

Personalització de gràfics

Descàrrega de resultats

Estadístiques de respostes

Enquesta en marca blanca

Aspecte formal d'enquesta

Missatge introductori i  final d'enquesta

Tauler de control de respostes

Enviament per email

Recopilació de respostes

Obtenció de resultats

Personalització del tema d'enquesta

Tipologia de preguntes adequat

Plantil les predefinides

Component geogràfica a l 'enquesta

Afegir logotip 

Divisió de l 'enquesta en seccions

Enviament de recordatori

Visualització d'enquesta individualment

Núm. preguntes màxim

Núm. respostes màxim

Aspectes Generals

Aparença general

Versió de pagament

Personalització de l'enquesta

Interfície intuïtiva

Creació d'enquesta ràpida

Opcions generals

Survio Monkey Survey Google formularisSurvey123

Núm. enquestes màxim



          Creació i publicació d’un catàleg de documentació cartogràfica històrica de l’AMB 95

 

4.  Aplicacions del visor.  Comparativa d’ortofotos 
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4.  Aplicacions del visor.  Comparativa d’ortofotos de platges. 
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4.  Aplicacions del visor.  Visor de Cadastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


