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Abstract
The Cartography Section maintains and updates the database of the street map, which represents
the addresses of the thirty-six municipalities of the metropolitan area of Barcelona as a
continuous reality in the territory. It has been produced with own information elaborated by the
technical services and with the collaboration of the technicians of the city councils. It contains
many components that do not form part of the thoroughfare structure that give information
about elements such as transport infrastructures, urban and metropolitan parks, industrial
estates, facilities, unique buildings, places of interest, place names, etc. This project focuses on
the distribution of the data that form the thoroughfare structure and the locations of the postal
addresses.
Like many other state and regional public bodies and administrations, the AMB manages its own
addresses model and, until now, does not contemplate the distribution of the addresses model
in others. A common data model would allow the exchange of information between local and
supra-municipal administrations. This way, the organisms would not be required to modify their
models and this would reduce the errors that occur at the time of their transfer.
One of the objectives to achieve is to identify and analyze the models of addresses that are most
used for distribution and exchange, which are framed within the different legislative and
regulatory frameworks about representation of addresses based on European and international
standards (OGC , INSPIRE ...).
For the distribution to be possible, it is necessary that technical requirements are met, which
allow the data to be compatible and interoperable. Therefore, a transformation of the current
data model is required to have a series of characteristics that give the model a robustness,
integrity and coherence to simplify the transformation process between models.
In order to implement distribution formats, different ETL transformation processes are going to
be created to adapt the new AMB data model to the address data models of the different
autonomic, state, European and international regulations.
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Resum
Des de la secció de Cartografia i de forma interna es manté i s'actualitza la base de dades de la
guia de carrers que representa espacialment les adreces dels trenta-sis municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona com una realitat contínua en el territori. S’elabora amb informació
pròpia pels serveis tècnics i amb la col·laboració dels tècnics dels ajuntaments. Conté molts
components que no formen part del graf viari que informen d'elements com infraestructures de
transport, parcs urbans i metropolitans, polígons d'activitat econòmica, equipaments, edificis
singulars, llocs d'interès, topònims, etc. Per al projecte ens centrarem en la distribució de les
dades que formen el graf viari i les localitzacions de les adreces postals.
Des de l’AMB i com a molts altres òrgans i administracions públiques estatals i autonòmiques, es
gestiona un model d’adreces propi i fins ara no contempla la distribució del model d’adreces en
altres models. Un model de dades comú permetria l’intercanvi d’informació entre
administracions locals i supramunicipals. D’aquesta manera, no s’exigeixiria a les altres entitats la
modificació dels seus models i es reduirien els errors que es produeixen en el moment del seu
traspàs.
Un dels objectius per assolir és el d'identificar i analitzar els models d'adreces que més s'utilitzen
per a la seva distribució i intercanvi, que s'emmarquen dintre dels diferents marcs legislatius i
normatius de la representació d'adreces basats en estàndards europeus i internacionals (OGC,
INSPIRE...).
Perquè la distribució sigui possible, és necessari que es compleixin uns requisits tècnics que
permetin que les dades siguin compatibles i interoperables. Per això es requereix una
transformació del model de dades actual perquè tingui una sèrie de característiques que
l’atorguin d'una robustesa, integritat i coherència per a simplificar el procés de transformació
entre models.
Per a la implementació dels formats, es volen crear diferents processos de transformació ETL per
adaptar el nou de model de dades de l'AMB als models de dades d'adreces de les diferents
normatives autonònomiques, estatals, europees i internacionals.
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Glossari
AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona.

AENOR

Associació Espanyola de Normalització i Certificació.

ALC

Administració Local de Catalunya.

AGC

Administració de la Generalitat de Catalunya.

BDMAC

Base de Dades Municipal d’Adreces de Catalunya.

CCCC

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

CEN

Comitè Europeu de Normalització.

CTN

Comitè Tècnic de Normalització.

CMB

Corporació Metropolitana de Barcelona.

ETL

Procés d’Extracció (Extract), Transformació (Transform) i Càrrega de
dades (Load).

GML

Llenguatge de Marcat Geogràfic (Geography Markup Language).

GDB

Geobase de dades (GeodataBase).

ICGC

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

INE

Instituto Nacional de Estadística.

INSPIRE

Infraestructura per a les dades espacials a Europa (Infraestructure for
Spatial Information in Europe).

ISO/TC211

Comissió tècnica d’Informació Geogràfica.

ISO 19136:2007

Geographic information - Geography Markup Language.

ISO 19131

Especificacions de productes de dades.

ISO 19111:2007

Geographic information – Spatial referencing by coordinates.

ISO 19112:2003

Geographic information – Spatial referencing by geographic identifiers.

ISO 6709:2008

Standard representation of geographic point location by coordinates.

ISO 19109

Geographic information – Rules for application schema.

JRC

Joint Research Centre.

MTM-1M

Mapa topogràfic Metropolita escala 1:1000.

OGC

Open Geospatial Consortium.

PCC

Pla Cartogràfic de Catalunya.

PGM

Pla General Metropolità.

POUM

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

SIG/GIS

Sistema d’Informació Geogràfic (Geographic Information System).

SGBD/DBMS

Sistema de Gestió de Base de Dades / DataBase Management System.

SQL

System Query Language.

TWG-AD

Grup de treball INSPIRE del conjunt de dades d’adreces (INSPIRE
Thematic Working Group Addresses).

UML

Llenguatge Unificat de Modelatge (Unified Modelling Language).

XML

eXtensible Markup Language.
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1. Introduction
Long before the current AMB was consolidated in the year 2010, in the year 2006 a new project
was promoted for the creation of the street map of AMB. It was the first time that it was published
a street map of the supra-municipal with the objective of representing the different towns and
cities of the AMB as a continuous reality. All the elements that define a street map, such as
streets, highways, paths, facilities or parks, were represented. Many times these elements include
other neighboring municipalities and arises the need for representing the extensive metropolitan
city. Due to the fact that, in this year, the product of the MTM-1M was already consolidated, this
data was widely used to create the thoroughfare structure.
Since the year 2006, the street map has evolved, both quantitatively and qualitatively, thanks to
the collaboration of the different technical bodies of the municipal entities that provided the
necessary information to get optimal maintenance and updating.
With the natural evolution in the area of geographic information systems, it has been stemming
increasingly towards the normalization of the management and maintenance of the databases,
promoting common and compatible data models, which allow to manage in a more efficient way
the transfer of the data between different organisms that generate and distribute the addresses
databases.
Different European, state and autonomous areas have promoted several addresses data models.
In the area of Catalonia and from the Catalonia Cartographic Plan (PCC), approved in Decree
62/2010 of May 18th, among other geographic information sets, the municipal database of
addresses of Catalonia (hereinafter BDMAC) was identified.
Since specifications of the BDMAC didn’t exist, a workgroup was created within the Coordinating
Committee of Catalonia (CCCC) (CCCC, s.f.) that, in collaboration with the local administrations
(ALC) (CT2-IG-ALC, s.f.) and the administrations of the Generalitat of Catalonia (AGC), would be
responsible for defining the specifications of the addresses model that take into account
international and European standards.
At European level and since the year 2007, the INSPIRE Directive (15th May 2017)
(Directiva_2007/2/CE) is being promoted from Parliament and the European Council. Its objective
is to set general and compulsory rules for the establishment of a spatial information infrastructure
in the European Community and to ensure that data is compatible and interoperable by means
of common implementing rules and technical guides divided into different groups or sets of
spatial information.
For the development and creation of the addresses, INSPIRE created a working group (TWG-AD)
(INSPIRE T. , s.f.) which was composed of different experts from different countries with the aim
of generating common specifications for the management and maintenance of the postal
addresses.
Finally, these specifications were grouped into different annexes, locating the postal addresses in
a classification of the data sets annex called "Addresses" (INSPIRE A. , s.f.).
The objective of the first phase of the project is to analyze the current data model, making a
description of the data source, specifying the system architecture and the management method.
The main components and the main distribution formats of the database as well as the update
flows will be defined. The own data model will be obtained according to the official regulations.
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A compatibility analysis will also be carried out between the AMB data model and the Catalonian
addresses (BDMAC) and the European INSPIRE Directive models, with the aim of obtaining the
ability to distribute the address database with the greatest compliance to be adaptable to most
local, European and international agencies.
To achieve this objective, it’s proposed to make a revision and a subsequent modification of the
current data model with the purpose of adapting the system to facilitate the transformation
methods that will be carried out through different ETL processes that will transform the AMB data
model into other standardized data models.
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2. Meeting AMB
The Metropolitan Area of Barcelona (AMB) is the public administration of the metropolitan area
of Barcelona, which occupies 636 km² and is made up with 36 municipalities with more than 3.2
million inhabitants.
The metropolitan area of Barcelona is the most densely populated metropolis on an European
scale. In an area less than 2% (636 km²) of the territory of Catalonia, 43% of the population is
concentrated, with a density of 5,093 pop./km². 48% of the 636 km² that make up its territory is
urbanized. The rest is occupied by 25 km of beaches and more than 25,000 hectares of natural
areas.

Fig. 2.1 Land use graphic of the metropolitan area of Barcelona. Source: AMB

AMB is a territorial, social, demographic, economic and cultural fact that has been shaped over
the last century, as a product of the growth and connection of urban systems around the city of
Barcelona. It Is the largest metropolitan agglomeration of the western Mediterranean and it’s the
core of the economic activity in the province of Barcelona and Catalonia, where it’s concentrated
50.9% of production (GDP) and workers in Catalonia, half of the GDP of Catalonia.
The current AMB has a long history that begins in 1987, when the government dissolved the
Metropolitan Corporation of Barcelona (CMB) that had been created in 1972. Its competencies
were adopted with the creation of the Union of Municipalities of the Metropolitan Area of
Barcelona (MMAMB), the Environmental Metropolitan Agency (EMT) and the Transport
Metropolitan Agency (EMMA).
The official creation of the present entity took place in the Metropolitan Council, on 21st July
2011, according to law 31/2010 approved by the Parliament of Catalonia.
As a supra-municipal entity, the AMB manages many competences of the territory, in areas as
public space and of infrastructures of metropolitan interest, where the actions of territorial
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structuring, which are necessary for the articulation , connectivity, mobility and functionality of
the territory, are developed. The competencies of the three previous entities were acquired in
six major areas. (Fig. 2.2)

Fig. 2.2 Present competencies of the AMB in the territory. Source: own elaboration.

The technical body is very conscious that, in order to consolidate the state of these competencies,
it’s necessary to value the cartographic bases that support the technical users of all the
municipalities.

2.1 Cartography section
Currently, the Cartography Section of the AMB is responsible for the production, management
and dissemination of the geographic information data sets that are provided to local
administrations and internal departments.
The Cartography Section, which is attached to the Urban Planning Services Department,
generates a series of cartographic products, as for example the 1:1,000 Metropolitan
Topographic Map (from now on MTM-1M), which shows the topography of the territory at
1:1,000 scale in 3D and which is possible to visualize and download for free through the web
service of the Cartography Geoportal.
Among the products of the Cartography Section, since 2006, the street map of the AMB is
managed and maintained. It was marked the objective of showing the different towns and cities
like a continuous reality by the representation of its road infrastructures and the postal addresses,
as well as the information of its facilities and services.
The generation of the street map product is strongly linked to the history of MTM-1M, which is
the main product, since it feeds directly on many of its main data. We can see it in the next line
of time.
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Fig. 2.1.1 Evolution of the street map at the AMB.

2.2 Channels of diffusion of the cartographic products
Currently, the AMB has different diffusion channels, internal and external, of the different
cartographic products and tools, which are detailed below.

2.2.1 External diffusion
Cartography Geoportal
It’s a web portal that allows the consultation, visualization and free download of the different
products that the Section distributes. They are divided into categories where the user, once is
registered in the system, can download the historical data sets in multiple formats.

https://geoportalcartografia.amb.cat
Consolidated Urban planning Geoportal
The Consolidated Urban Planning Geoportal of the metropolitan area of Barcelona allows to
visualize the last published version of the consolidated urban planning that is elaborated in the
AMB. It also allows to consult the urban information of the files that make up the consolidated
urban planning map and downloading its latest and historical versions. The documentation shown
on this website has no normative value.

https://geoportalplanejament.amb.cat
Cartography catalogue
The Metropolitan institution's cataloguing fund is currently underway. In particular, the
Cartography Section has a cartographic background of thousands of maps in analogue format
that are scanned and georeferenced to make them more accessible to users.

http://biblioteca.amb.cat/opac/cartoteca
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Address Geocoder
It’s a web tool that allows users to standardize addresses using different geocoding and address
search functions. One of the tools allows direct and inverse geocodification of directions
depending on if you have the name of the address or the given coordinates of a point. There is
also a massive address geocoding tool where the user provides a list of structured addresses in
CSV or XLS format and its geographical location is returned by means of coordinates with a
reliability index. Tools are also available to users, so that any developer can use them in any
computer tool or application.

https://geoportal.amb.cat/AMB_Normalitzador_client
2.2.2 Internal diffusion
Cartography repository
All the products available in the Cartography Geoportal and other geographic information sets
have been published in an internal server of the AMB. In 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.

Infrastructure of spatial information (IDE AMB)
The creation of the spatial data infrastructure in the AMB is currently in progress.
It is a computer system integrated by a set of resources (catalogues, servers, programs,
applications, web pages, etc.) that allows the access and management of data sets and
geographic services available on the Internet. Through a Geoportal, access is provided to the AMB
employees in an interoperable way to all the data services and cartography.

2.3 Quality and environment management
The AMB has an integrated quality system and environmental management (ISO 9001 and ISO
14001), which define the working procedures that guarantee the quality and the environment
care, by means of controls and indicators.
It’s aware of the metropolitan reality and it requires a policy that establishes principles for
sustainable development and understands it as a common responsibility where all the actors
involved are collaborating.
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3. Elaboration of a own data model of the metropolitan street map
3.1. Components of the metropolitan street map of the AMB
Taking advantage of the fact that, in most of the municipalities the axis of the thoroughfares was
collected by its center, the beginning of the skeleton of the guide was generated, obtaining the
segments of each one of the thoroughfares. Unfortunately, at that time the MTM-1M did not
represent the cartography of all the municipalities, so in order to complete the entire
geographical area of the AMB, a work of vectorization began, based on last version of the
cartography or ortophoto at the moment of updating.
At the same time, portals or police numbers, which represent the situation of the entry points to
the buildings or blocks of houses, were collected from the texts of the portals included in the
MTM-1M base, of which a thorough quality control is carried out in the different agreements that
are carried out with other administrations.
In order to obtain the alphanumeric information of the thoroughfares, different official sources
of information were used to provide the most rigorous and accurate information:
-

Toponymy of the 1:1,000 metropolitan topographic base.
List of official streets of the 36 municipalities (gazetteer).
List of streets of the AMB public thoroughfares.
Dossiers of the Geography Faculty

With these initial sources, a model of embryonic data was obtained, with two components: a
spatial component with geometry, composed by the sections of the thoroughfares and of the
portals in shapefile format with a series of defining attributes, and another descriptive
component, collected with an Access database (.mdb) with the information of the definitions of
the thoroughfares and the composition of their parts.
Once solved the skeleton of the street map, it’s filled with information that allows users to search
not only the road infrastructure, but also their services, facilities, mobility data (bus, metro, etc.)
and the access to Metropolitan parks that are managed and all areas where economic and social
activity takes place.
The inclusion of the services and facilities was integrated with the help of the deliveries that were
made by the technical services of the municipalities, and the data of mobility that were obtained
through the different entities that manage and have the public transport network data. (Mobilitat
AMB, TMB...).
However, in order to obtain the thematic base of the thirty-six municipalities of the street map,
the geographic information of the consolidated urban planning map was used. This map is
elaborated by the service of territorial information and studies and provides the transcription
graph of the current planning determinations derived from the planned derivative of the PGM or
POUM in each municipality and that is produced based on the MTM-1M.
Thus, thematic polygons of the municipalities in different shapefiles are obtained, which define
each zone in different summarized concepts, with the objective of not representing the totality
of land uses.
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Mainly they represent built and unbuilt areas, urbanizations, services such as the port and the
airport. Public areas are differentiate and normally include a facility or service building.
There are spaces or buildings that are patrimonial, artistic or social interest, which are
represented as unique buildings, such as churches, monuments, historical buildings, etc. The
economic activity is identified by the delimitation and the names of industrial estates.
There is also room for the natural places of interest and they’re delimited as forest, cultivation
and natural park areas. The boundary of the metropolitan parks and gardens that are managed
by the parks and gardens department is clearly marked. And finally, the metropolitan beaches
department delimits and catalogues the beaches of the metropolitan coastline.
Overlapping the road network of streets above the thematic base and giving it a certain width, a
first approximation of the definition of the urban islands was obtained (fig. 3.1.1).

Fig. 3.1.1 Capture of the street map in raster format..

Once all the information is obtained, it starts the realization of the paper edition of the street
map, which will be the wrapper where all the sets of information that need to show the reality of
the territory of the AMB are represented.
A publication of 215,000 copies of the street map in paper format was made, and it was
distributed free of charge with the newspaper "El Periódico" on Sunday, April 1st, 2007. It was
produced at a 1:10,000 representation scale and its geodetic reference system was ED50 in UTM
coordinates (31N time zone).
At the same time, a personalized distribution was made for the municipalities of the AMB,
depending on the population of the municipalities.
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Fig. 3.1.2 Street map in paper format.

The database of the information system was separated into two very differentiated main parts.
In the first database the information of the addresses was collected and it was broken down into
two main components: one part included the elements with spatial component that represented
the thoroughfares and portals and another part set in a relational database that included the
name of the thoroughfares in order to be able to relate the two elements.
In the second database, the thematic base (the facilities and services and the basic toponymy)
was collected by means of Shapefiles.

3.2 Updating flow
The first phase of updating was made through an application created in Visual Basic environment
within the ESRI Arcgis Desktop software and that allowed to link the alphanumeric database
(GAMB. mdb) with the streets and portals Shapefiles.
The tool allowed to perform editing tasks, data insertion and managed the relationship of these
changes in a synchronized way in the two main geometric components, the portals and the
thoroughfares.

3.3 Analysis of the current model
The year 2015 it was decided the unification of all the data of the street map in a file geodatabase
of the ESRI Arcgis Desktop software with the objective to centralize all the data that previously
was stored separately.
For a thorough description of the current model, the Annex document: “Annex I. Descripció del
Model de dades actual GAMB” can be looked up.
Once analyzed the current model, a series of modifications of the system are considered. These
modifications will allow to start the design phase of the new model and to adopt the measures
to improve the database and the components that are related.
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Currently, many sets of information are collected in the same base, which are not necessary for
the modelling of addresses, and therefore only the components required by the definition of the
postal addresses are collected.
According to the different specifications of addresses model (AGE, BDMAC, INSPIRE..) the general
purpose of an addresses model is to allow the possibility of making different options of
consultation and navigation in order to obtain the location of the address of a home where people
can reside and/or can develop different socioeconomic activities. As a result of this definition, the
new model excludes the data of facilities and services of the thematic layers, remaining only the
portals, the thoroughfares and the auxiliar tables that support them.
In an information system you have to get some coherence and get some elements that are
compatible with each other. For this reason all the attributes that are not necessary must be
debugged and those that do not have the correct attribute type for the data that has to be shown.

3.4 Derived products and services
From the database of the street map, a main product and different services that make use of the
addresses and other components of thematic information are derived.

Digital street map
The database of streets and portals forms the basis or skeleton of this product. Here lies the
importance of a strict maintenance of all toponymy and postal numbering. The segments and
thoroughfare of the streets, the direction and the different elements that compose the structure
of the street map are graphically represented. It is distributed in raster TIFF format and georeferenced PDF.

Addresses geocoding service
It has a web interface with a series of functionalities that allow to obtain the localization of
geographical coordinates from the description of a location. There are different features that
describe the different geocoding methods, depending on the information provided.

Address locator
It is a functionality of the web application of addresses normalization, which is integrated in the
Cartography Geoportal and it’s used to do the searches by direction that the user wants to carry
out, in order to make the search of products of the Cartography Section easier.
It performs a search by predictive keyboard, where the user starts writing a part of the address
that wants to search and the system offers the matches found with the text inserted into the
search box.

16

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

Fig. 3.4.1 The address locator of the Cartography Geoportal.

The database is also used internally in the AMB for the different projects that are developed in
other departments or sections and that are useful for the different tasks of analysis and
management that perform (Mobility Studies, Environment, Geocoding of Companies, etc..).

3.5 Definition of the logical architecture
In the management of the database of the model, the architecture that provides the information
of different levels and components that are used for their management, maintenance and update
are structured.
Below the four levels are described:
-

-

-

Databases: In the same database management system we find the street map database,
which receives updates from the technical users of the AMB and the address normalizer
database, that has its own format.
Geocoding web services: The address normalizer database receives the requests and
geocoding enquiries from external users and their applications.
ETL Transformer: It transforms the street map database into different formats and
addresses models according to the BDMAC specifications and in accordance with the
Annex I of the INSPIRE directive.
INSPIRE download and visualitzation service: External users can make requests to view
and download ATOM, WMS and WFS services, in accordance with the Infrastructure for
Spatial Information in Europe (INSPIRE) rules.

17

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

Fig. 3.5.1 Logical architecture
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3.6 Editing and maintenance
The edition of the street map, since the year of its creation, is done according to the needs of the
Section. The last update was made in 2014 and there’s not a specific updating period but it does
have a workflow that allows to get a much more exhaustive edition.
One of the strengths of the AMB street map guide is the reliability and veracity of the data, thanks
to the fact that the most reliable available sources of data are searched. The main and the most
important is the information that comes from the municipalities, because they, as a municipal
entity, are those who have the most proven and truthful information bases thanks to the exercise
of the competencies they have attributed (official gazetteer).
The workflow follows a series of phases that are coordinated between the technical departments
of the municipalities and the AMB technicians, who deliver a set of data so that they can analyze
the current state of the street map and be able to remark the changes that have to carry out.

Delivery of the information to the city councils
Initially, all the information of the street map is provided to the thirty-six city councils, with two
printed maps, questionnaires with a series of tasks or elements to be reviewed by the technicians,
and an informative letter that explains the updating task of the street map and thanks their
collaboration. (Fig. 3.6.1). A map is used to review all the elements that make up the street map,
following an established order in a questionnaire that tells them which are the main concepts to
make the review.

Fig. 3.6.1 Documents delivered to the city councils.

Initially the delivery of information in paper format was prioritized because not all municipalities
had GIS tools to analyze the database. But in the following reviews, the municipalities had more
means and tools to work with digital format and, if requested, it is delivered in digital format.
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Mainly, the technician groups of the city councils have to check the thoroughfares, verifying that
the names of the streets are the right ones in all its structure, geometry modifications, insertion
or elimination of the thoroughfares. The portals are not reviewed because, in the digital edition,
an interpolation of the stretch is performed and only the average portal is represented.
At the next step, information of the toponomy, equipment or services that have been created,
modified or deleted is asked, and the technicans have to report on the correct location. The
transport information is provided by the different companies that manage this data at the AMB
(TMB, TUGSAL, etc.), giving the updated information of stops and itineraries.
The second map is used to define the traffic directions of the streets, usually most of city councils
give this map to the local police that is the one who knows firsthand and accurately this set of
data. It is notified on the map and returned for the new definition of directions. (Fig. 3.6.2).

Fig. 3.6.2 Revision map of the circulation directions.

Return of information by city councils
Once the municipality is analyzed, the city councils return the maps with the modifications that
have to be made to all the elements that are detailed in the form. As talked about in another
section, there are city councils with more or less resources, but there are a number of them that
return the maps with very detailed updating data and even with a series of digital files in CAD or
GIS formats that facilitate much more the updating task. (Fig. 3.6.3).

Fig. 3.6.3 Revision map of the city council of Molins de Rei.

Once this information is received, it is scanned, stored and used to perform the review of the
municipalities. Some city councils also provide the gazetteer, which is the most valuable
information for the street map, since the names of these thoroughfares are those that are
approved and have more legal validity against other sources of information.
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4. Analysis and design of the data model
4.1 Previous considerations
It is understood that a data model is a structure that documents and organizes the information
system, as well as the existing relations between them and the other characteristics that define
the structure of the system. In the presented model, the software and processes aimed at
facilitating the collection, management, manipulation, analysis and representation of spatial data
that represent the real world are defined. A set of data that can be represented on a map by
means of query, editing and analysis tools is used.
The process of creating the database includes a series of development stages that are divided
into three main phases and that, at the same time, include other subfases thet help to carry out
its definition:

Strategy and analysis phase
It consists in a basic description of the processes and/or functionalities from the users’ point of
view and understandable for most of them. It is carried out with the following subphases:
-

Requirements analysis: identifying semantically with a clear image of what is aimed to
represent, the users, components, the context and defining what the system is expected
to do, as well as the data that will be required for the correct operation. The essential use
cases of the system are defined, by means of the use case diagram.

-

Conceptual design: creation of the conceptual schema. High-level view of the information
that is aimed to be stored, its entities, the attributes and relationships that define it. In
order to represent this schema, the entity-relationship model is used.

-

Election of the DataBase Management System: depending on the requirements,
technical knowledge and infrastructure, the most suitable DBMS for data model is
chosen.

Design phase
It’s a description of the interaction between the different entities with a static vision of values,
their attributes and relationships that occur between them.
-

Logical design: based on the conceptual schema, the logical data scheme is elaborated,
taking into account the language of the chosen DBMS. The result of this phase is obtaining
the logical schema.

-

Physical design: creation of the specific physical components of the database, which are
defined in the logical schema by means of data structure definition (DDL) scripts and SQL
statements.
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Creation phase
-

Implementation: creation of the database structure from the phases that have been
defined in the previous points through the chosen DBMS.
Data load

The data model of a geographic information system is designed properly and consistently, if these
steps are carefully performed. It is also important to comply with certain characteristics that must
be taken into account at the time of making the design:
- Consistency and integrity of data: ensure that data entry does not result in transaction failures,
such as duplication or invalid values.
- Simultaneous access: several users must be able to make use of the database.
- Minimum reiteration: Insertion of previously reported values in another record.
- Simplified use: it should facilitate the work of modification, creation and removal of records
without complex operations.
- Data security and privacy: it has to be assured with procedures that the data are protected from
possible loss of data and sensitive information they may contain.
- Compatibility: The database must allow the incorporation of data from other sources of
information, defining the sources from regulatory standards in the area of spatial data from
different agencies or external entities.

Fig. 4.1.1 Graphic of the methodology of the GAMB DB design.
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4.2 Fase d’estratègia i anàlisi
4.2.1 Descripció dels casos d’ús
La definició dels casos d'ús és una metodologia de desenvolupament de sistemes, que especifica
la definició del funcionament real del sistema per a l'especificació dels seus requisits funcionals.
Formen part de les especificacions UML i estan compostos de dues parts, un diagrama gràfic, on
es mostren les relacions entre actors i casos d'ús, i la part textual que descriu en un llenguatge
natural, les característiques dels casos d'ús.
Es mostren els casos d'ús, representats en forma d'el·lipses i els actors en forma de personatges,
mostrant les relacions que existeixen entre ells. Cadascun d'ells poden tenir diferents tipus de
relacions, que serveixen per compartir o complementar les funcionalitats dels casos d'ús.
Els actors són els usuaris que poden desenvolupar diferents funcions en relació amb el sistema,
que en llenguatge UML bé definit pel rol.
En el cas del model d'adreces es troben tres usuaris que són l'actor primari i que es diferencien
entre ells amb un rol i capacitats diferents, que poden relacionar-se amb diferents casos d'ús:
-

Usuari Extern AMB
Usuari Intern AMB
Usuari Administrador AMB
uc Casos d'ús

Geocodificació
directa
Usuari extern AMB
«extend»
Geocodificador
d'adreces

Fig. 4.2.1.1 Cas de relació d’extensió.

Una de les relacions possibles, és una relació d'extensió, és a dir que enriqueix un cas d'ús
mitjançant una subfunció d'un cas d'ús. Es pot veure amb un exemple, observant com un usuari
extern de l'AMB pot fer ús del geocodificador d'adreces però pot escollir per extensió quin és el
tipus de geocodificació que vol fer servir.
També és possible l'especialització o generalització d'un cas d'ús, obtenint un subcas d'ús. En el
diagrama es diferencia la relació d'especialització mitjançant una fletxa que uneix el subcas amb
el super cas d'ús.
Es pot veure amb un exemple en el super cas d'ús de generació de formats, que s'especialitza en
un subcas que és la generació d'un format concret, en aquest cas el format shapefile de la guia
de carrers metropolitana. (Debrauwer & Van Der Heyde, 2016).
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uc Casos d'ús

Generació de
formats

Format SHP
GAMB

Usuari Administrador
AMB

Fig. 4.2.1.2 Cas de relació d’especialització.

Un cop establert quins són els actors primaris es remarca quin és el sistema que s’utilitza per
establir els casos d'ús, que en aquest cas és la base de dades de la guia de carrers, on es defineixen
els següents casos d'ús principals, així com les seves sub-funcions i subcasos d'ús:

Geocodificador d’adreces
Conjunt de mètodes per a l'obtenció o localització d'unes coordenades geogràfiques a partir de
la descripció d'una ubicació. Hi ha diferents mètodes de geocodificació, depenent de la
informació que proporcionem al motor de cerca. Tots els casos d'ús i les subfuncions d'ús del
geocodificador d'adreces les poden utilitzar tots els actors del sistema.
Es diferencien en diferents subfuncions depenent de la informació d’entrada proporcionada:

Geocodificació directa
Localització directa dels objectes, obtenint unes coordenades a partir d’una adreça postal.

Geocodificació inversa
Localització inversa dels objectes, obtenint una adreça mitjançant un parell de coordenades
donades.

Geocodificació topònim i punts d’interès
Localització geogràfica d'un topònim o punt d'interès, mitjançant la descripció textual de
l'element.

Geocodificació Massiva
Obtenim un conjunt d’adreces a partir d’una llista que l’usuari proporciona a partir d’un
document de text (csv,excel...).

Cercador d’adreces
És una funcionalitat que utilitza un motor de geocodificació que pot ser una aplicació d'escriptori
o que es pot crear dins d'un servei web, en el nostre cas d'ús el tenim integrat a la web del
Geoportal de Cartografia i realitza les cerques per adreça que vulguin realitzar els usuaris per a
facilitar-li la feina de cerca de productes de la secció de Cartografia.

Llistat de vies
Funcionalitat que permet obtenir el llistat complet de les vies d’un municipi seleccionat.
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Generació de Formats
Per a distribuir de les dades que es gestiona del model d'adreces des de l'AMB, s’impulsa la
implementació d'uns formats propis de distribució i creant uns processos de transformació de
models que siguin conformes amb altres d’oficials en l'àmbit estatal i europeu. Els formats
principals que es volen implementar i que són els formats de distribució d'informació espacial
més emprats en l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional són:
-

Shapefile (shp).
Geobase de dades de Fitxer ESRI (GDB).
Geography Markup Language (GML).

uc Casos d'ús GAMB
Actors Primaris

Base de dades Guia de Carrers Àrea Metropolitana de Barcelona (GAMB)

Geocodificació
directa

«extend»
Usuari extern AMB

Geocodificador
d'adreces

«extend»

Geocodificació
Inv ersa

«extend»
«extend»

«extend» «extend»
Usuari intern AMB
Cercador
d'adreces

Geocodificació
Massiv a

Geocodificació
topònim/POI

Llistats de
v ies

Formats AMB

Format SHP
GAMB

Generació de
formats
Usuari Administrador
AMB

Format GDB
GAMB

Format GML
GAMB

Formats de distribució extern

GML INSPIRE
Addresses

Format SHP
BDMAC

Format GDB
BDMAC

Fig. 4.2.1.3 Diagrama de casos d’ús GAMB.
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4.2.2 Descripció de requisits
Per iniciar les etapes de modelatge de dades s’ha d'imaginar com es representen els elements de
la vida real que es volen definir, s’escull com es representen aquests elements en entitats, quins
són els atributs que els defineixen i com es relacionen amb altres entitats.
Un dels objectius és definir els conjunts d'operacions o possibles funcionalitats que es faran servir
amb les entitats per satisfer les necessitats de l'AMB.
En el discurs, es destaquen les paraules que serviran per facilitar la definició de les entitats,
atributs i relacions del model conceptual. És una primera fase en el que es realitza la descripció
amb un llenguatge natural i entenedor, que en resum ha d’identificar:
-

Els elements del món real, es localitzen amb substantius.
Les relacions entre elements que s’identifiquen amb verbs, i les seves restriccions
d’integritat.
Les propietats dels elements identificats es transformen en atributs.

Els carrers són elements que es poden trobar en el món real a les ciutats, i que es representen
mitjançant un element o objecte geogràfic de geometria lineal, obtingut de la cartografia del
Mapa topogràfic metropolità 1:1000 que es genera des de l’AMB. Com a norma més bàsica, han
de respectar en el màxim possible una representació fidel a la realitat.
Els eixos dels carrers, transcorren pel centre de la via i poden ser de caràcter privat o públic. Tot
i que principalment es recullen els trams de caràcter públic, en el cas de tenir la necessitat de
recollir els privats s’ha de crear un identificador per obviar-los del sistema.
El segment d’un carrer s’inicia en la majoria de casos en una cruïlla on convergeixen un o més
carrers i s’inicien amb un node inicial amb coordenades (x,y) i es finalitzen amb un node final.
Aquests segments s’anomenen trams de via. d’Aquests trams, s’obté un identificador que sigui
unívoc i en aquest cas que no mostri cap duplicitat en tot el sistema.
El conjunt de segments de tram formen una via, i pot contenir un o més segments de tram.
Cadascun dels trams ha de tenir una tipologia que es d’utilitat per definir una jerarquia viaria i
per a tasques de simbolització.
S’ha de conèixer la longitud dels trams des del node inicial del tram fins al node final.
Els trams s’han de localitzar dins de l'àmbit geogràfic dels límits municipals i fer-ho amb el límit
oficial en el cas que sigui possible. En tots els casos, finalitza i es retalla la seva geometria en el
límit municipal.
Cadascun dels trams de la via poden pertànyer a un municipi o més, depenent si aquest tram
coincideix geomètricament amb el límit d’un altre municipi. En aquests casos, s’ha de distingir el
tram de manera que defineixi clarament la pertinença del municipi i quin és el nom de la via en
ambdós costats.
Hi ha certs elements de la infraestructura viària principal, com carreteres o autopistes que es
defineixen amb dues denominacions, a la llista de vies i les entitats de trams s’ha de caracteritzar.
Cadascun dels trams i noms de les vies es gestionen des de diferents administracions, ens
municipals o supramunicipals, en aquests casos si hi ha la possibilitat, s’ha d’informar de la
titularitat d’aquests trams.
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Els trams tenen una vida útil i els ens locals o supramunicipals que els gestionen els modifiquen
amb una certa periodicitat, per això s’ha de trobar un mètode de control d’històric per conèixer
quins són els trams i les vies que s’han modificat, donat d’alta o de baixa.
Es trobarà la manera de representar la informació dels sentits de circulació identificant els trams
en el que els vehicles circulen en un únic sentit o en ambdós sentits.
Les vies separades per un element físic es representen en dos trams diferents, i les que tenen
únic i doble sentit de circulació i que no tenen cap element de separació, es representen en un
únic tram.
El sentit de digitalització indica el sentit de circulació, que s’hauran de definir amb valors que es
proporcionen des dels departaments de mobilitat dels ajuntaments.
Al llarg de la geometria de cada tram es poden tenir assignats una sèrie de portals definits amb
números correlatius amb una geometria de punts que posicionen l’entrada de l’habitatge. Així
doncs s’ha d’informar dels números inicials i finals que transcorren en el tram en ambdós costats
dels carrers per a les numeracions senar i parell.
Un tram pot tenir assignats des de cap portal a molts portals i en tots els casos és imprescindible
recollir la paritat en el tram que defineixin els números inicials i finals per a cada segment de via.
A la mesura del possible també s’ha de recollir l’estat físic de la via amb un rang de valors acotat.
Els portals o números de policia s’extreuen de la cartografia del MTM-1M de l’AMB i són entitats
gràfiques de tipus text en la cartografia original, que representen geomètricament el punt d’accés
de l’habitatge o local on es desenvolupa una activitat econòmica o social.
Normalment es situen sempre a l'entrada de les portes d'entrada dels habitatges o locals,
mitjançant una placa que informen del número de portal i sovint d'algun complement auxiliar de
portal (2A, 2Bis). Es poden trobar d'una manera composta indicant que en el mateix punt hi ha
més d'un número (23-25, 12-18). Per a la seva representació obtenim en la mesura del possible
l’angle de representació de l’etiqueta, a partir de les entitats gràfiques que proporciona el MTM1M.
En els dos casos, s’informarà del número inicial, final i de les lletres inicials i finals en els casos de
portals amb complement.
En altres casos, l’adreça pot pertànyer a una edificació i que s’utilitza com a complement de
l’aproximació postal.
-

L’adreça postal es pot trobar referida a un edifici o blocs d’edificis.
Es pot referir a una masia o una zona que es denomina d’una manera concreta. (Can, Cal,
Disseminat, Polígon industrial, etc.).
Es pot trobar referida en un grup d’habitatges.

En algunes ocasions les vies principals com a carreteres, es localitzen per punt quilomètric i no
per portal.
Els portals sempre pertanyen a un únic tram de carrer i a un únic municipi que s’ha d’identificar
unívocament, perquè no es produeixin duplicitats en el sistema.
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Com els trams de carrer, els portals també una vida útil, el territori evoluciona i en conseqüència
s’ha d’obtenir un mètode de control d’històric per identificar quins són els portals que s’han
modificat, donat d’alta o de baixa.
Per a cadascun dels portals s’han d’obtenir les dades de l’aproximació postal relacionant els trams
amb els portals, amb l’objectiu d’informar de totes les característiques de l’adreça postal.
S’ha d’obtenir un llistat on s’agrupin les vies dels trenta-sis municipis que conformen l’àmbit
geogràfic de l’AMB. Aquesta taula d’informació ha de contenir el tipus de via, els noms de les vies
i els articles o nexes d’unió per poder formar per complet l’adreça. Cal que estiguin identificades
cadascuna de les vies amb les entitats de tram de manera unívoca.
Les vies sempre pertanyen a únic municipi i s’ha d’identificar la seva pertinença.
Cal caracteritzar l’estat de la via i les possibles incidències que pot haver sofert des de la seva
creació i com en altres components, obtenir un control d’històric registrant la data d’alta i de
modificació.
Es poden trobar en alguns casos que el ciutadà cerqui l’adreça amb el nom de la via traduït o amb
una estructura de nom de via diferent, en aquests casos, el sistema ha de permetre la cerca
d’aquestes adreces amb normalitat afegint una taula descriptiva de sinònims.
El sistema ha de permetre conservar els noms anteriors amb l’objectiu d’obtenir un varianter
històric que li permeti trobar el carrer en totes les seves variants històriques.
El municipi es representa amb una entitat geomètrica de polígon i s’ha de conèixer el seu nom
oficial, la superfície total, el codi oficial d’identificació que subministrin els ens estadístics oficials
(INE), l’oficialitat d’aquests límits i la seva data de creació i de modificació.
Encara que les dades del graf viari les distingim per municipis, s’han de trobar d’un mode continu
i connectat entre tots els seus trams per mitjà dels seus nodes, de manera que futures
funcionalitats puguin realitzar extraccions de les dades per municipis sense cap complicació.
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4.2.3 Disseny conceptual
La primera etapa del disseny de la base de dades, on l'objectiu del modelatge conceptual és
obtenir l'esquema conceptual on s'expressa el contingut de la informació rebuda des del discurs
de requeriments detallat en l'anàlisi posterior, es genera amb independència del SGBD que es
farà servir i es representa mitjançant un esquema d'anotacions de les dades anomenat entitatrelació.
Es representa la semàntica de la descripció de requisits del model i dels elements de la realitat,
mitjançant anotacions gràfiques d’una manera estàndard o normalitzada i d’una manera
aproximada basat en el model que va ser introduït per (Pin-Shan Chen, 1976), i que es defineixen
amb tres elements bàsics:

Entitats
Són els elements principals que defineixen els objectes de la vida real. Es representen en el model
amb un rectangle de diferents colors que defineixen el tipus d'entitat que representen. Les de
color blau representen entitats que contenen instàncies de caràcter geogràfic, les de color groc
representen taules amb dades alfanumèriques i les de verd són les taules auxiliars que
complementen altres entitats.

Atributs
Són les característiques que descriuen les entitats i donen valor propi. S'identifiquen els atributs
amb un cercle i el seu nom. En un d'aquests atributs sempre es troba un que identifica l'objecte
de manera unívoca i es representa en el diagrama amb el seu nom remarcat. A causa de la
limitació d'espai, en el diagrama, només es representen els valors dels atributs més
representatius de l'entitat.

Relacions
Amb una línia que uneix les entitats, es mostren les relacions que hi formen part, definint les
restriccions d’integritat i amb la cardinalitat es detalla el tipus de relació entre les entitats.
Es poden trobar tres tipus de relacions bàsiques:
-

un a molts (1:N).
un a un (1:1).
molts a molts (N:M).

La cardinalitat expressa quants elements de cada entitat es poden relacionar amb altres elements
d'altres entitats. Es representa en l'esquema, la cardinalitat màxima i mínima amb la qual
participa l'entitat amb les relacions, expressat amb un valor compost entre parèntesis (1,1), on el
primer valor indica la quantitat mínima d'elements que participen en la relació i el segon valor la
quantitat màxima.
Per conèixer el tipus de relació que hi ha entre dues entitats s’identifiquen els dos valors màxims
de la cardinalitat en les dues entitats. Una vegada identificats tots els elements, es genera el
diagrama entitat-relació obtenint així l’esquema conceptual.(Fig. 4.2.3.1).
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Fig. 4.2.3.1 Model E/R. Esquema conceptual GAMB.
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4.2.4 Elecció del Sistema de gestió de Base de Dades
Per a l’elecció de sistema de gestió de base de dades, es consideren diferents factors tècnics,
econòmics, de benefici, de servei tècnic, formació d’usuaris, organitzatius, etc... L’elecció
adequada del SGBD o DBMS (DataBase Management System) ha d’aprofitar la seva informació
d’una manera ràpida, precisa i segura.
Els criteris a l'hora d'escollir SGBD poden ser molt amplis, i varien depenent de l'ús que se'n faci
de la informació. Principalment han d'assegurar:
-

Seguretat : que la informació de les dades siguin emmagatzemades de forma segura i que
estiguin protegides davant de qualsevol tipus de pèrdua.

-

Funcionalitat: és imprescindible que el gestor sigui capaç de realitzar les funcionalitats i
sentències de manipulació de les dades i els possibles anàlisis que es puguin derivar de
les nostres dades.

-

Manteniment i suport: és important que hi hagi un servei tècnic de suport darrere que
proporcioni les darreres actualitzacions del software i tenir la possibilitat de comunicar
les possibles incidències que es puguin crear en l’ús del sistema.

-

Interoperabilitat: el sistema ha de tenir la capacitat d’integrar-se en altres softwares per
a facilitar l’accés en tots els usuaris de l’organisme o empresa que no disposin de l’eina
adequada per tractar les dades.

El sistema de gestió de base de dades escollit es Oracle 11g Enterprise Edition, del qual es disposa
d’un acord de llicències a l’AMB.
Conté diferents funcionalitats i capacitats que dóna suport a la creació, gestió i manteniment de
la base de dades d'adreces:
-

Funcionalitat PL/SQL: és el llenguatge de processament de dades procedimental bàsic
que utilitza oracle per interactuar amb la base de dades.
TRIGGER: procediment emmagatzemat a oracle que s'invoca automàticament cada cop
que succeeix un esdeveniment a les instàncies de la BD. Pot ser d'utilitat per a la gestió
del cicle de vida dels objectes. Per exemple, en el moment que es crea un nou tram de
via, es defineixen un seguit d'atributs que són comuns, o en el moment que s'elimina un
portal, el registre de la taula queda emmagatzemat amb la seva data d'eliminació en una
altra taula de control d'històric.

31

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

4.3 Fase de Disseny
En aquesta etapa es transforma l’esquema conceptual en un esquema que utilitzarà l’estructura
del SGBD que s’ha escollit per a la base de dades i que s’adapta a la seva tecnologia.

4.3.1 Disseny lògic
Per a representar el model lògic s’escull el model relacional proposat per Edgar F. Codd (197072) (Codd, 2004) a final dels anys seixanta on es regeix la seva creació per unes normes que
defineixen com s’estructuren les dades que es volen emmagatzemar, valorant la integritat de les
dades definint un seguit de regles que assegura que guarden les dades correctament i s’assegura
amb un conjunt d’operacions la manipulació de les dades.
Les regles són més extenses, però es descriuen les principals i necessàries per al nostre disseny:
-

Totes les dades, siguin amb representació espacial o alfanumèrica es representen en
forma de taules anomenades classes.
Les classes estan formades per tuples o registres1 que recullen els valors d’un conjunt

-

d’atributs que a la vegada tenen associat un domini, com un conjunt de valors que pot
prendre.
Els atributs2 defineixen les característiques de la classe i han de definir el tipus de dades

-

que es recull en aquell atribut. Cada atribut ha d'informar de les possibles restriccions en
la inserció dels valors. Un exemple de restricció és la possibilitat que un atribut reculli o
no valors nuls.
Cada classe ha de posseir un atribut que sigui una clau primària3, que identifiqui

-

unívocament cada registre de la classe.
Per poder establir una relació4 entre dues taules es necessita la creació d'una clau
forània5 en una de les classes i que a la vegada sigui clau primària en la taula amb la qual
es relaciona i d'aquesta manera es crea el vincle entre dues o més classes.

Fig. 4.3.1.1 Exemple de relació entre classes en el model lògic.
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Es defineix el tipus de relació entre classes mitjançant vectors gràfics, que indica la seva
cardinalitat en els nodes definits en l’esquema conceptual. Algunes de les relacions de l’esquema
conceptual es poden transformar en taules de relació, i generalment es troba amb els tipus de
relacions de molts a molts (N:M).
En el cas que ocupa, l’Oracle 11g disposa d’un programari específic de generació de models lògics
relacionals, anomenat sql developer data modeler, una eina de disseny gràfic de model que
simplifica les tasques i proporciona capacitats avançades d'enginyeria inversa.
Amb l'esquema conceptual, es representen i generen les classes i els seus atributs, definint si les
dades d'aquells atributs s'han de recollir de manera obligatòria, representat gràficament amb un
asterisc o de manera opcional amb un cercle.
Es defineix el tipus de dades dels atributs (Numèric, Text, Data...), l’atribut que és clau primària i
s’identifica amb un coixinet dins de la classe.

Fig. 4.3.1.2 Definició d’atributs de classes en el model lògic relacional.

Es representen les relacions entre classes per mitjà d’un vector amb un símbol als extrems que
indica la seva cardinalitat. Es defineixen gràficament amb els següents vectors simbolitzats:
-

D'un a molts (1:N) o de zero a molts (0:N): Un registre d'una taula es pot associar a cap,
un o variïs registres d'un altre taula. Per exemple un tram pot tenir de zero o un a molts
portals associats.

Fig. 4.3.1.3 Exemple de relació 1:N.
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-

De molts a molts (N:M): aquesta relació es produeix quan variïs registres d'una taula es
poden associar a molts d'un altre taula. Normalment els gestors de base de dades no
permeten la implementació directa d'una relació de molts a molts entre dues taules i
normalment es divideix la relació en dues d’un a molts, donant lloc a la creació d'una
tercera taula de relació entre ambdues.
Un exemple clar és el cas de la relació entre vies i trams del model, les vies poden
identificar d’un a molts trams i els trams poden tenir un o més noms de via. Per
diferenciar quins són els trams que tenen més d'un identificador de via, es necessita una
tercera taula que les relacioni. La tercera taula es genera quan es realitza la conversió de
model lògic a model relacional.

Fig. 4.3.1.4 Exemple de relació de N:M.

En l'esquema lògic, no s'indiquen les claus foranies, degut que el mateix programari crea una
proposta de claus en el model relacional segons les relacions que s’estableixen entre entitats i les
seves claus primàries. Un cop estigui implementat totes les característiques s'obté el model lògic
relacional inicial i preparat per generar el model relacional. (Fig. 4.3.1.5).

Fig. 4.3.1.5 Esquema lògic relacional inicial generat amb datamodeler.
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4.3.2 Procés de normalització de la base de dades
Una de les etapes més importants per al disseny de la base de dades és conèixer si les taules es
troben implementades correctament i per això es disposa d’un procés amb un conjunt de regles
i mètodes, que ajuden a confirmar que aquestes taules no tinguin inconsistències, a reduir les
redundàncies i mantenir la integritat en les dades. (Casas Fernández)
Si es compleixen aquests requisits, es podrà afirmar que la base de dades funcionarà òptimament.
Existeixen tres nivells bàsics per a assegurar-se que es troba normalitzada, anomenats formes
normals i que s’han de complir un per un per donar conformitat.

Primera Forma Normal
La primera etapa de normalització requereix:
-

No identificar valors d’atributs que siguin redundants.
Cadascuna de les taules s’ha de trobar identificat amb una clau primària.

Es pot veure un exemple en el cas de la taula VIA, on en una versió anterior es tenia en un atribut
el nom de la via complet i amb tots els seus components, en un altre tenim el mateix nom però
amb el tipus de carrer abreujat i finalment un amb l’estructura per a representar-ho a la guia en
format paper.
VIA
IVIAL
80150387
80150624
80150838
81940217
80200232

EVIAL
1
1
2
2
4

TVIAL
5
13
13
5
42

XVIAL
3
9
3
9
6

NVIAL
3689
5646
6948
4355
2123

CINE
8015
8015
8015
8194
8020

NOMVIA
Avinguda de Joan XXIII
Carrer del Pinsà
Carrer de Sicília
Avinguda del Maresme
Plaça de la Costeta

NOMabreujat
av. de Joan XXIII
c. del Pinsà
c. de Sicília
av. del Maresme
pl. de la Costeta

NOMGUIA
av. de Joan XXIII
c. del Pinsà
c. de Sicília
av. del Maresme
pl. de la Costeta

Fig. 4.3.2.1 Taula via abans de la 1FN.

Per complir la primera forma normal, s’han de reduir els atributs que dupliquen informació no
necessària, ja que en el cas que es necessiti el nom abreujat o amb un altre tipus d’estructura, la
base de dades relacional permetrà obtenir aquests valors posteriorment.
VIA
IVIAL
80150387
80150624
80150838
81940217
80200232

EVIAL
1
1
2
2
4

TVIAL
5
13
13
5
42

XVIAL
3
9
3
9
6

NVIAL
3689
5646
6948
4355
2123

CINE
8015
8015
8015
8194
8020

NOMVIA
Avinguda de Joan XXIII
Carrer del Pinsà
Carrer de Sicília
Avinguda del Maresme
Plaça de la Costeta

Fig. 4.3.2.2 Taula via desprès de la 1FN.

En aquesta taula s’identifica cada registre amb un identificador únic, demostrant que s’està
complint amb la segona norma de la primera forma normal.

Segona forma normal
Per a validar la segona forma, es detallen les següents condicions:
-

S’han de crear taules separades pels valors que es dupliquen en diferents registres.
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-

En el cas que hi hagués un altre clau s’hauria de definir com una clau externa que
relaciones les dues taules.

Es pot veure amb un exemple en la taula de TRAM, on per a cadascun dels trams es té un
identificador de tipus de tram que es repeteix en diferents registres. Per formalitzar-ho s’ha de
crear un altre taula on es guarden els registres dels tipus de tram per si es volgués afegir més en
un futur. L'atribut TCODI en la taula TRAM actua de clau externa per poder relacionar-la amb la
clau primària de la taula TIPUSTRAM.
TRAM
NTRAM
1245
35
1588
3587
3697

IVIAL
80150580
80150387
80150624
80150000
80150838

IVIALAUX
<Null>
81940217
<Null>
<Null>
<Null>

CINE
8015
8015
8015
8015
8015

TCODI
7500
7503
7503
7500
7570

TIPUSTRAM
TCODI
NOMTCODI
7500
Carrer
7503
Vianants
7510
Autopista
7570
Pista

Fig. 4.3.2.3 Taula via desprès de la 2FN.

Tercera forma normal
Per conformar la tercera forma es requereix:
-

Assegurar-nos que tots els registres depenen d’una única clau primària.
Eliminar aquells atributs que no tinguin relació amb la informació de taula.

Un exemple en el qual no es complís la tercera forma es troba en el cas que en els registres de la
taula VIA, es trobés informació dels números de portals, ja que la via no conté informació directa
de les numeracions postals i per tant s’hauria d'eliminar per donar conformitat en el tercer nivell.
Normalment si la primera i la segona forma normal es compleixen, es redueix al mínim l'aplicació
de la tercera forma, com ha sigut el cas model de l’AMB.

4.3.3 Creació de l’esquema relacional
Un cop es valida el procés de normalització de la base de dades, es genera amb el programari
d'oracle datamodeler el model relacional on es representa l'esquema amb les taules, els seus
atributs, les claus primàries i foranies creades a partir de les relacions que s’han definit entre totes
les taules. El programari crea aquest esquema d'acord amb el model lògic, i interpreta quines són
les restriccions. Posteriorment ha calgut fer una revisió dels diferents tipus de restriccions que es
necessita per al model:

Restriccions de domini
Indica si el valor d’un atribut pot admetre un valor nul, si té un valor per defecte o si es regeix per
una llista o rang de valors. En aquest cas s’ha hagut de revisar aquest tipus de restricció en el
model, perquè permetia que tots els atributs continguessin valors nuls.

Restriccions d’integritat
Es pot diferenciar entre dos tipus, les d'integritat de la clau i les de la integritat de la referència.
En el primer es remarca que l'atribut és únic i no pot tenir valors duplicats i s'anomena clau
primària i en el segon es defineix la clau forànea o externa que té l'objectiu de relacionar-se amb
les clau primària de les taules que ho continguin.
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En les taules s’assignen correctament les claus primàries, però s’ha hagut de modificar les claus
foranies designades, perquè automàticament es generava un atribut automàtic que no era
correcte. S'observa que, en l'esquema generat s'han creat automàticament en les relacions d'un
a molts (N:M), una taula de relació entre les taules MUNICIPI i VIA, i la de VIA i TRAM, definides
amb les seves restriccions de clau i les claus referencials creades automàticament d'acord amb
les claus primàries de cadascuna de les taules.

Fig. 4.3.3.1 Esquema relacional GAMB.

.
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4.3.4 Disseny físic
Aquesta etapa del modelatge implica la transformació del model lògic a la implementació del
model de dades físic d'acord amb el sistema de gestió de base de dades concret (SGBD).
El llenguatge propi del sistema de gestió de bases de dades escollit (Oracle 11g Enterprise) utilitza
el llenguatge estàndard SQL (System Query Language), necessari per a definir els components del
model físic. El procés consisteix a definir les estructures d'emmagatzematge i d'accés que doti
d'un millor rendiment a la base de dades, basant-nos en les entitats i relacions de l'esquema
relacional creat en el model lògic.
Amb el programari datamodeler i partint de l’esquema relacional, s’obtenen les sentències de
definició de l’estructura de les dades (DDL) necessàries per crear les taules i definir les seves
restriccions.
Dintre del fitxer es troben les diferents sentències SQL:

Creació de taula (CREATE)
Es creen les taules, on es detallen els noms dels atributs, els seus tipus de valor (integer, varchar
,...) i les restriccions de domini. En el cas de la Fig. 4.3.4.1 l’script indica si l’atribut admet valors
nuls.
CREATE TABLE via (
ivial INTEGER NOT NULL,
evial INTEGER NOT NULL,
tvial INTEGER NOT NULL,
xvial INTEGER NOT NULL,
nvial INTEGER NOT NULL,
nomvia VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL,
datacrea DATE NOT NULL,
datamod DATE,
inciden VARCHAR2(255 CHAR)
);
Fig. 4.3.4.1 Sentència SQL de creació de taula.

Canvis d’estructura de taula (ALTER)
En la taula VIA, un cop creada s’apliquen les restriccions d’integritat designant les claus primàries
i les claus foranies que es troben a la taula. En la Fig. 4.3.4.2 es pot veure un exemple de com
s’indica l’addició d’una restricció amb l’ordre ADD CONSTRAINT remarcant l’atribut que serà clau
primària amb l’ordre PRIMARY KEY.
ALTER TABLE via ADD CONSTRAINT via_pk PRIMARY KEY ( ivial );
Fig. 4.3.4.2 Sentència SQL d’assignació de clau primària.
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A la Fig. 4.3.4.3 es pot observar l'exemple d'assignació de les claus foranies de la taula VIA, on es
detalla el nom de l'atribut que serà clau forània i a la vegada es referencia la taula on es troba la
clau primària amb la qual es relaciona.
ALTER TABLE via
ADD CONSTRAINT via_estatvia_fk FOREIGN KEY ( evial )
REFERENCES estatvia ( evial );
ALTER TABLE via
ADD CONSTRAINT via_nexevia_fk FOREIGN KEY ( xvial )
REFERENCES nexevia ( xvial );
ALTER TABLE via
ADD CONSTRAINT via_nomvia_fk FOREIGN KEY ( nvial )
REFERENCES nomvia ( nvial );
ALTER TABLE via
ADD CONSTRAINT via_tipusvia_fk FOREIGN KEY ( tvial )
REFERENCES tipusvia ( tvial );
Fig. 4.3.4.3 Sentències SQL d’assignació de clau forània

4.4 Fase de Creació
4.4.1 Implementació
Un cop obtinguts i revisats tots els fitxers DDL de definició d’estructura de les dades, es llencen
les sentències SQL a Oracle amb l’eina SQL Developer per crear l’esquema físic de la base de
dades sense cap dada, però operatiu i preparat per realitzar la càrrega de dades.
Des d’oracle es crea el nom de l’esquema GCARRERS_TFG on es crearan les múltiples taules del
model de dades d’adreces dintre d’un servidor intern de l’AMB al qual es poden dotar privilegis i
rols com els permisos d’accés i escriptura per als tècnics.
Totes les taules es creen a partir de la consola SQL d'Oracle excepte les entitats que contenen
informació espacial que es crearan des d'ArcCatalog, programari ESRI que forma part del paquet
arcgis Desktop a partir d'una connexió SDE creada i que es connecta en la instància on es troben
totes les taules del model d'adreces.

4.4.2 Càrrega de dades
Per a la càrrega de dades, en l’esquema buit de la base de dades s’utilitzen també les sentències
SQL de manipulació de dades d’inserció de dades (INSERT), que permeten inserir registres amb
múltiples valors o fent ús de taules externes que recullen la informació a carregar.
Les classes que contenen informació espacial es carreguen desde l’Arcatalog, a partir de la
informació emmagatzemada en una geobase de dades amb la informació dels cinc municipis de
prova generades expressament per a la creació del projecte.
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5. Creació de les especificacions tècniques de la base de dades d’adreces de
la guia de carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
5.1 Normalització de la informació geogràfica
Un procés de normalització, defineix els mecanismes i normes necessaris per a un correcte
intercanvi, distribució i interoperabilitat de les dades definides per un organisme oficial de
normalització.
Totes aquestes normatives sorgeixen de la necessitat d’obtenir uns C’IG estandarditzats i
homogenis i que faciliten la seva distribució i explotació sense que s’originin problemes
d’incompatibilitat i de pèrdua d’informació de les dades ocasionant pèrdues econòmiques en els
productors.
Les normes que harmonitzen els aspectes tècnics d’un producte, servei o component les
defineixen els diferents organismes oficials de normalització.
Des de l'organització internacional per a l'Estandardització (ISO) es va crear un comitè tècnic de
normalització (CTN) que treballa tots els aspectes relacionats amb els conjunts d'informació
geogràfica, anomenat (ISO/TC_211, Geographic information/Geomatics, s.f.). L'activitat d'aquest
comitè tècnic es troba format per diferents actors i tècnics experts en producció i distribució de
dades espacials i que han agrupat en un conjunt de normes que denominem família ISO 19100.
Des d'Europa es participa en la creació de la normativa amb el Comitè Europeu de Normalització
(CEN) i des d'Espanya s'ha participat, aportant vocals des de l'Associació Espanyola de
Normalització i Certificació (AENOR).

Fig. 5.1.1 Diagrama de normatives i organisme de creació. Font: elaboració pròpia.
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Aquest conjunt de normatives estableix una referència per al sector dels SIG, dirigida a detallar
les metodologies d'obtenció, eines i serveis per a la gestió de dades, processament, mètodes
d'adquisició, accés i transferència de les dades aïllades o distribuïdes en format digital.
Les normatives s'han originat des d'organismes nacionals i internacionals de normalització o de
productes de dades geogràfiques motivats per uns requisits de normalització que es necessitava
urgentment des de l'inici de les dades SIG.
La diferència entre les dues normatives, la defineixen els organismes que tenen major o menor
competència territorial i capacitat de generar unes normes més generals on es puguin acollir o
adoptar altres normes realitzades per organisme no oficials.

5.2 Estructura de les especificacions
En aquest apartat es realitza una descripció tècnica i detallada del producte de la Guia de Carrers
Metropolitana de Barcelona, i que conté tota la informació necessària per a la seva producció,
gestió i manteniment.
És un document no normatiu que serveix per generar la documentació detallada que no existeix
en aquest moment per al producte GAMB.
L'especificació tradueix els fenòmens del món real en un objecte geogràfic i s'ha de traduir en el
document de tal manera que l'usuari o entitats puguin arribar a entendre amb claredat el que es
vol representar del món real, perquè els permeti obtenir un coneixement i un ús correcte de les
dades.
Per a la redacció de les especificacions tècniques es segueixen les indicacions en les normatives
oficials de l'organització internacional d'estandardització (ISO 19100) que s'estableix en diferents
normes el comitè tècnic ISO/TC 211.
Per realitzar l'estructura de les especificacions del producte GAMB s’ha utilitzat la normativa ISO
19131:2007 (ISO_19131, s.f.), que defineix l'estructura recomanada dels apartats per elaborar
una especificació de productes de dades geogràfiques.
Segons la normativa ISO 19131 s’han d’estructurar amb les següents característiques bàsiques:
a. Descripció general del producte
a.1 Termes i definicions
a.2 Glossari de sigles i abreviatures
Un petit resum que permeti una comprensió ràpida de quines són les característiques del
producte, l'equip responsable de la creació i manteniment, informació de contacte, idioma, etc.
També s’inclouen un seguit de termes i definicions tècniques així com un glossari de sigles i
abreviatures que té per objectius definir conceptes que es troben al llarg del document per a una
millor comprensió del producte.
b. Àmbits d’aplicació de l’especificació
Definició dels àmbits que es poden incloure en l'especificació, poden ser àmbit de
característiques geogràfiques o d'extensió espacial.
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c. Identificació del producte
Una descripció del contingut del producte, compost com a mínim del títol, resum, objectius i
descripció geogràfica.
d. Sistema de referència
És defineix la referència espacial i la localització de les entitats del nostre model, mitjançant un
identificador del sistema de referència geodèsic, del sistema cartogràfic de representació i del
sistema de referència temporal. Definides en les normatives geogràfiques (ISO_19111, s.f.),
(ISO_19112, s.f.) i (ISO_6709, s.f.).
e. Contingut i estructura de les dades
La normativa (ISO_19109, s.f.), defineix les regles per crear i documentar els models conceptuals
que descriuen formalment l'estructura de les dades i el seu contingut així com la descripció dels
elements i les seves característiques.
e.1 Representació dels tipus de característiques
e.2 Fenòmens
e.3 Tipus d’atributs
e.4 Esquema d’aplicació UML
e.5 Catàleg d’elements del model
f. Captura de les dades
Segons la norma, no és requisit imprescindible detallar el procés d'adquisició de les dades però si
recomanable per dotar de més qualitat i rigorositat a la documentació de les especificacions. Així
doncs, en l'apartat es descriuen les fonts d'on s'ha extret la informació i els processos d'adquisició
de les dades emprades en el model.
g. Manteniment de les dades
Es detallen les característiques dels processos i la freqüència d’actualització de les dades del
producte així com el mètode de distribució dels formats que es generen.
g.1 Control del model
g.2 Freqüència de manteniment
g.3 Distribució del producte
A causa de la manca de temps i recursos, s'han deixat de recollir els apartats que defineixen les
metadades del producte i de cadascun dels formats, així com la descripció de la qualitat de les
dades segons les normatives ISO 19115 i ISO 19157:2013 respectivament.
El document resultant de les especificacions, es poden consultar a l’annex ”Annex II.
Especificacions de producte de la BD Guia de carrers de l’AMB”.
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6. Generació de formats
En aquest apartat, s’especifica la informació relativa al suport i format de distribució de les dades
detallant els formats escollits per a l'adequació dels models, la seva estructura i esquema de
distribució.
Un cop generada la base de dades de carrer a Oracle, es poden generar els diferents formats de
distribució que s’indiquen a les especificacions tècniques del model de dades de la BDMAC, i del
model de dades d’adreces d’INSPIRE Addresses.
Per a la seva creació es disposa d’eines ETL, Extracció (Extract), Transformació (Transform) i
Càrrega (Load) de les dades, que facilita la recol·lecció de dades en el SGBD i realitza un procés
que executa diferents accions:
-

Lectura o extracció: Es llegeixen les dades i el format, i s'analitzen els diferents
components per conèixer amb precisió com es troba estructurat, alhora que comprova
també, si es troba varietat en la provinença de les fonts de dades.

-

Depuració: l’objectiu d’aquesta fase és obtenir unes dades adequades per al format de
sortida que es vol generar, això implica una depuració i correcció dels valors com poden
ser erronis o nuls, identificadors únics o atributs innecessaris. També es realitzen les
diferents relacions entre els components de la base de dades per obtenir dades derivades
que s’obté de la base de dades relacionals.
En diferents moments del procés també es poden realitzar càlculs de nous valors o la
codificació de valors que es necessiten per requisits del model on es vol fer la càrrega.

-

Transformació: finalment es recuperen les dades depurades generant el format segons
les regles i els estàndards propis que han sigut establerts per als formats escollits.

S’analitzen els diferents formats de distribució dels conjunts de dades espacials, diferenciant els
formats de distribució segons les especificacions creades des de l’AMB, els estàndards i
especificacions de la BDMAC i de la normativa INSPIRE Adresseses.
En els processos creats, s'identifiquen la correspondència entre els fenòmens i atributs del model
de dades GAMB, el model de dades BDMAC i d’INSPIRE, amb el propòsit d'implementar els
diferents formats de distribució que especifiquen els models.
Es generen tres processos workbench de FME de transformació de model i generació de formats:
-

AMB_GAMB_GeneracioFormats_AMB.fmw
AMB_GAMB_GeneracioFormats_BDMAC.fmw
AMB_GAMB_GeneracioFormats_INSPIREAD.fmw

Els formats generats segons el model de dades de l’AMB i la BDMAC es generen amb el sistema
de referència de coordenades UTM ETRS89 31N (EPSG:25831) i els formats creats a partir de
model de dades INSPIRE en dos sistemes de referència, ETRS89 31N en coordenades UTM
(EPSG:25831) i ETRS89 31N en coordenades geogràfiques (EPSG:4258), el sistema de referència
oficial.
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6.1 Formats AMB
6.1.1 Consideracions prèvies
Per a l'elecció dels diferents formats que es volen distribuir des de l'AMB, es considera prèviament
quins són els tipus d'usuaris potencials que faran servir aquestes dades i quins són els possibles
formats que els hi podrien ser més útils valorant els seus avantatges i desavantatges.
La base de dades d'adreces utilitza elements d’un sistema d'informació geogràfic i el més lògic és
escollir uns formats que siguin els més utilitzats i amb més capacitat de distribució que poden
trobar en l'àmbit dels SIG i que a la vegada siguin conformes amb els estàndards europeus i
internacionals de representació espacial.
Es diferencien dos tipus d’usuari SIG que poden fer servir les dades de la base d’adreces:
- Usuari SIG bàsic: és un usuari que fa servir les eines bàsiques de consulta i representació per
generar uns resultats, com mapes temàtics, informes, gràfics, etc.
- Usuari SIG Avançat: és l'usuari expert que necessita realitzar anàlisi complex de les dades i
necessita un format més robust i fiable que no els hi doni problemes a l'hora de realitzar les
diferents opcions de consulta i anàlisi.

6.1.2 Elecció dels formats
S'analitzen els punts forts i dèbils de cada format per poder escollir els més adequats.
El fitxer shapefile és el format més estès i més popular de tots els usuaris SIG, i és fàcil de
convertir-ho a altres tipus de formats amb relativa facilitat.
Té un desavantatge, ja que es compon de variïs fitxers que el client SIG llegeix com un de sol, i
això no facilita la seva distribució. Pot emmagatzemar dades senzilles i la seva mida màxima es
troba restringit a 2GB. Només permet representar els tres tipus de dades espacials més primitives
(punt, línia i polígon).
La geobase de dades de fitxers és un model de base de dades relacional amb component espacial
propietari d'ESRI que requereix el software per a la seva lectura i escriptura, encara que hi ha
clients SIG que ho llegeixen amb relativa facilitat.
Permet l’emmagatzematge físic de la informació geogràfica i de col·leccions de taules en arxius
dintre de la base de dades (Feature class i Feature Table) i dintre d’un sistema de carpetes propi
(Feature dataset).
Es pot fer ús de nombrosos tipus de dades, vector, ràster, cad, taules, classes de topologia, model
digitals del terreny, xarxa, etc. I conté les mateixes funcionalitats que pot tenir un sistema gestor
de base de dades estàndard i que són imprescindibles per al tractament de la informació espacial.
GML és un estàndard obert XML de l'OGC i permet representar informació de múltiples elements
geogràfics tant ràster, vectorials i taules alfanumèriques en el mateix document i a l'agrupar-ho,
facilita el seu transport i emmagatzematge. Representa la informació en un text pla i això li dóna
una simplicitat a l'hora d'inspeccionar i modificar la seva estructura. En el seu punt fort, també es
troba el seu punt dèbil, doncs l'especificació és molt més complex d'implementar i a pesar de ser
un fitxer de text, es generen fitxers de grans mides.
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Els fitxers de format creats amb el procès de transformacioó del model de dades AMB es troben
a la seguent ruta del cd-rom lliurat:
\\Fitxers de Format\GAMB

6.2 Formats BDMAC
Des de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC) (CCCC, s.f.), i dintre de la
Comissió Tècnica d'Informació Geogràfica de l'Administració Local de Catalunya (CT2:IG ALC)
(CT2-IG-ALC, s.f.), es va crear l’any 2010, el Grup de Treball de la Comissió Tècnica d’Informació
Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya de la Base de Carrers (GT CT2:IG ALC RCC) (GTCT2:IG-ALC-BC, s.f.) que va definir el model de dades i elaborar unes especificacions tècniques
que descriuen el model de dades i els formats emprats de la base de dades municipal d’adreces
de Catalunya (BDMAC) en col·laboració amb tècnics representants de les ALC i de l’AGC. Aquestes
especificacions es van elaborar d'acord amb altres models d’adreces d’agències europees i
estatals i diferents estàndards ISO internacionals de definició de conjunts d’informació
geogràfica.
Dintre del document de les especificacions es troba el model de dades amb el contingut de les
dades, les característiques, entitats, atributs i esquema de relació per poder entendre en
profunditat el conjunt d’informació geogràfic registrat en el PCC com “10501 – Base de dades
municipal d’adreces de Catalunya”.
En l’apartat número 8 (pàg. 50) del document de les especificacions (ICGC B. , s.f.), titulat com a
distribució, es pot trobar en detall els formats de distribució de la BDMAC i de l’estructura que
han de tenir els fitxers dels formats de sortida.
El model de dades de la BDMAC s'implementa en els formats shapefile, GDB i GML. Les
especificacions de format shapefile (ICGC S. ) es detallen en un altre document i es distribueix
per unitat de municipi amb una nomenclatura de fitxer definida que s’ha d'adoptar segons els
seus criteris de creació.
Dels formats GDB i GML no es proporcionen unes especificacions de format, però l'AMB com a
entitat col·laboradora en les diferents comissions tècniques de coordinació cartogràfica ha tingut
accés a l'esquema de distribució de la GDB i l'esquema d'aplicació GML.
A partir de tota la documentació esmenada en les especificacions tècniques i dels diferents
esquemes d'implementació de formats, es crea un projecte de FME Desktop on es generen els
diferents formats de distribució amb conformitat a la BDMAC.
La descripció detallada del procés, es troba en els Anexos : “Annex IV. Procés de transformació de
formats BDMAC”.
Es troben els fitxers de format obtingut de les transformacions de model, en la següent carpeta
del cd-rom adjunt lliurat amb la memòria:
\\TFG_DRAMOS\Fitxers de Format\BDMAC
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6.3 Formats INSPIRE
La directiva INSPIRE posa a la disposició de tots els usuaris de les administracions públiques i del
sector privat, una sèrie d'especificacions en cadascun dels temes dels annexos, uns documents
marc i documents guia en format .pdf on es descriuen els models de dades dels conjunts de
dades, mitjançant la descripció dels objectes que participen i les seves relacions entre elles.
En el cas del projecte, es treballa sobre el conjunt de dades espacials de l’Annex I “Addresses”
que defineix el model d’adreces on es troben un seguit de requisits i regles que han de complir el
conjunt de dades i unes recomanacions no obligatòries que recolzaran la implementació del
model.
Un cop descarregades les especificacions, s’analitza en profunditat tot els seus objectes per poder
realitzar la transformació del model propi de l’AMB al model d’adreces d’INSPIRE.
Es pot trobar l’anàlisi de les especificacions del model d’adreces INSPIRE en el documents
d’Annexos del projecte: “Annex V. Anàlisi del model de dades d’adreces INSPIRE”.
Segons les especificacions no hi ha un format d'implementació establert oficialment, però sí que
estableix el format GML com a format predeterminat. GML es defineix com un llenguatge de
marcatge geogràfic definit per a la modelització, transport i emmagatzematge de la informació
geogràfica que es desenvolupa dintre de l'Open Geospatial Consortium (OGC).
El format GML té la capacitat d'incorporar en el mateix fitxer, les dades espacials de models de
dades vectorials com les dades ràster i de taules de dades alfanumèriques i temàtiques.
La definició del GML es realitza mitjançant esquemes d'aplicació que es distribueixen en cadascun
dels annexos, i es presenta en fitxers de format xml amb l’extensió .xsd, d'acord amb el model
UML descrit a les especificacions.
Els conjunts de dades generats, s'han de crear obligatòriament amb el sistema de referència
ETRS89 (EPSG:4258) en coordenades geogràfiques, oficial per a tots els conjunts de dades
espacials de la normativa INSPIRE.
A partir de tota la documentació esmenada en les especificacions tècniques, es crea un projecte
de workbench de FME Desktop on generem els diferents formats de distribució amb conformitat
a la normativa INSPIRE pel que fa al conjunt de dades.
Per a més detall, es troba la descripció detallada del procés en els Anexos: "Annex VI. Procés de
transformació de formats INSPIRE".
Els fitxers de format GML obtinguts de les transformacions de model, es troben al cd-rom de
lliurament a la següent carpeta:
\\ TFG_DRAMOS\Fitxers de Format\INSPIRE
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6.4 Eina de transformació ETL - FME Desktop
Per al projecte de generació de formats, es fa ús del programari FME Desktop de Safe Software i
que distribueix Con_Terra. FME dóna molta flexibilitat ja que disposa de múltiples formats de
lectura i escriptura de dades espacials i alfanumèriques, i de transformadors que ajuden en la
fase de depuració i adequació de les dades.
L’eina permet integrar les més variades fonts de dades d’una manera ràpida i eficient, permetent
al tècnic reestructurar les seves dades a mida i transformant-les en un model de dades específic.

Fig. 6.4.1 Formats bàsics de lectura i escriptura d’FME.

Es troba composta per diferents components coordinats entre si que recolzen la creació dels
processos de transformació.
FME Workbench: és l'eina gràfica i interactiva on es creen els processos de transformació, on és
possible modificar les dades mitjançant una funció “d’arrossegar i deixar anar" on es pot
posicionar, combinar i modificar els paràmetres de transformació d'una manera visual i senzilla.
Els processos de transformació s’implementen en projectes amb una extensió pròpia anomenada
.fmw que només es pot llegir amb els components propis de FME Desktop.
FME Data Inspector: és una eina per visualitzar les dades de qualsevol dels formats que suporta
FME i s’empra principalment per previsualitzar les dades abans de realitzar les conversions o
després de realitzar-les, per validar els resultats obtinguts.
Gràcies a la seva potencialitat per realitzar adaptacions d'esquemes a diferents models de dades,
FME ofereix una notable fiabilitat contrastada a l'hora de realitzar migracions i harmonitzacions
de dades.
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Per a realitzar qualsevol procés de conversió de model de dades sempre es disposa tres
components que no poden faltar en qualsevol projecte FME, les dades d’origen que es volen
transformar, uns transformadors que modifica les dades i un component d’escriptura de dades
que escriu les dades en el model del format escollit.

Fig. 6.4.2 Components principals bàsics FME.

Component de lectura de dades (Reader)
És un objecte que llegeix el format de les dades d'origen en un únic format de dades, però que
té la capacitat de llegir molts datasets a la vegada. Dintre de cadascun dels lectors de formats, es
troben uns paràmetres que permeten definir com llegim la dada. Per exemple, d'una geobase de
dades quines són les taules que es poden llegir, o seleccionar quins són els atributs d'un shapefile
i quina és el seu sistema de referència.

Transformador de dades (Transformer)
El component situat entremig del procés, compleix la funció de reestructurar i modificar les dades
d’origen cap a les dades destí. Conté molts tipus de transformadors que permeten realitzar
diferents tipus de reestructuració on cadascun d’ells té una funció específica. Poden ser utilitzats
sols en un projecte senzill o combinar diferents per crear processos més complexos. La majoria
de transformadors es poden integrar amb altres elements del procés i com en els lectors, es
disposa d’uns paràmetres que poden ser fàcilment configurables per treballar amb elements de
les dades d’origen.

Component d’escriptura de dades (Writer)
L'objecte destí on es genera el format a partir de les modificacions de l'estructura de les dades
que s'han realitzat en els transformadors. Els seus paràmetres controlen el mètode d’escriptura
les dades i a on les genera, així com l'esquema final dels atributs i el seu sistema de referència.
En l'exemple de la figura 6.4.3 es pot observar un exemple d'una transformació bàsica, on es
poden llegir les dades dels trams de la guia de carrers que es troben a la geobase de dades de
fitxer, seguidament s’enllaça un transformador que reprojecta (“Reprojector”) el sistema de
referència, per a continuació aplicar-li un transformador (“AttributeKeeper”), que permet
conservar els atributs que es necessiten de les dades origen, per finalment escriure els resultats
en un fitxer shapefile.

Fig. 6.4.3 Exemple de transformació de formats.
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7. Conclusions i recomanacions
Com a resultat de la investigació es destaca, que la primera fase de revisió del model actual ha
sigut imprescindible per a l'adaptació i normalització del model de dades de la guia de carrers, ja
que ha permès organitzar els continguts de la informació i garantir la coherència i la integritat de
les dades, necessàries per dur a terme les posteriors transformacions de model.
Diferenciant les etapes de la metodologia emprada en el disseny del nou model de dades, ha
ajudat a deixar clar els aspectes fonamentals per crear una base de dades sòlida i eficient que
proporciona un conjunt de passos ben definits i orientatius per dur a terme el nostre model,
establint els camins teòrics necessaris per identificar amb precisió quines són les classes
d'objectes, atributs, mètodes i relacions existents entre elles.
El nou model de dades permet disposar d'una base de dades relacional centralitzada i contínua
dels carrers i adreces dels trenta-sis municipis, definint un graf viari que podria connectar-se a
altres models de xarxa i oferir propietats de navegació.
La localització de les dades en una eina de gestió de base de dades, modificarà d'una manera
significativa el flux d'actualització, facilitant les tasques d'edició de múltiples usuaris i
proporcionant moltes més funcions per enriquir el mètode de gestió i manteniment.
Destacar també la importància de l'obtenció d'un document d'especificacions tècniques de
producte, la redacció tècnica aporta una normalització i estableix un marc normatiu obtenint un
valor extra de les dades i del qual anteriorment no es disposava per aquest conjunt de dades.
Les eines de processos de transformació ETL creades, n'ha fet obtenir una gran capacitat
d'adaptació i automatització de les nostres dades als diferents models que es van proposar assolir
i proporciona una versatilitat molt elevada per a adequar-les per a les necessitats dels models a
implementar.
Per aquest projecte ha sigut de vital importància obtenir coneixements tècnics avançats dels
diferents formats d'implementació, en especial en el cas del GML, un estàndard geospacial de
modelització de dades geogràfiques que permet emmagatzemar, transportar i intercanviar les
dades amb molta facilitat, i que s'està estenent cada cop més com a format d'intercanvi
d'informació espacial.
Especialment destaquem la importància d'assolir cada cop amb més profunditat, coneixements
del llenguatge UML com a eina per comprendre la modelització dels models de dades dels
diferents conjunts de dades espacials que es distribueixen.
Per a l'adaptació dels models de dades INSPIRE, es requereixen coneixements avançats de la
normativa i ha calgut conèixer molt bé els seus documents tècnics a causa de l'alta complexitat
dels seus models de dades i comprensió de les característiques necessàries perquè els conjunts
de dades siguin conformes i interoperables.
Remarcar la importància del recolzament en les diferents normatives de normalització i definició
de les dades geogràfiques (ISO 19100, OGC, INSPIRE). En el treball s’ha comprovat la innegable
utilitat i qualitat tècnica de les especificacions, però actualment sigui per manca de recursos o
d'iniciativa, les normatives que defineixen aquestes dades encara no són suficientment
conegudes i no s'estan implementant a la velocitat que es creia en un principi dins del marc de
l'administració local.
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Tot i haver assolit els principals objectius, s’ha trobat pertinent destacar les possibles línies
evolutives a partir del projecte actual que es poden arribar a dur a terme en futur molt proper:
Amb la base de dades normalitzada i centralitzada, es planteja crear una eina d’edició basada en
el programari que es disposi a l’AMB, per facilitar el procés d’actualització de la base de dades. És
tant important obtenir un model de dades correcte com establir uns complets fluxos de
procediment de la metodologia de gestió i manteniment.
L'AMB com a ens públic, productor de cartografia de base, es veu obligat a generar les metadades
dels seus productes per garantir l'origen, traçabilitat i la qualitat de les seves dades per aproparles a l'usuari. El següent pas lògic després de crear els diferents formats, és generar les metadades
del conjunt d'adreces perquè els usuaris puguin trobar les dades amb facilitat en tots els nodes
d'infraestructures de dades espacials i ajudar a la comprensió de la informació facilitada.
El 23 de novembre de 2017, va finalitzar el termini marcat per la directiva INSPIRE, en el qual
deuen trobar-se plenament adaptats a la norma i conforme al model d'interoperabilitat els
conjunts de dades de l'Annex I, entre els quals es troba el d'adreces.
Per aquest motiu és important ara que s'han aconseguit assolir el conjunt de dades (gml) amb
conformitat a INSPIRE, s’haurà d’avaluar la implementació dels serveis de xarxa de descàrrega,
visualització, localització i de la creació de les metadades associades també conforme demana la
directiva.
És una bona oportunitat per homogeneïtzar la manera de compartir aquestes dades i posicionar
a l'AMB en els informes oficials que posen en relleu les organitzacions de gestió de la informació
geogràfica i que identifiquen quines són les empreses públiques que es troben conformes en la
implementació d'INSPIRE.
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9. Agraïments
Primer de tot agrair a l'AMB per oferir-me la possibilitat, sempre imprescindible, de continuar
formant-me com a professional, permetent la col·laboració amb l'EPSEB per crear nous projectes
que ajuden a fer créixer l'entitat metropolitana i els serveis que ofereix al ciutadà.
Vull agrair també el suport rebut dels tutors del projecte. Juan Carlos González, per creure en la
proposta que ens vam plantejar i pel suport professional, acadèmic i que m'ha aportat el punt de
seguretat en tots els passos que anava donant. Un agraïment personal i molt especial a
Montserrat Monteagudo, tutora del projecte i cap de la secció de Cartografia, per ser una de les
persones que fa deu anys va confiar en aquell noi que fa poc sortia de les portes de la universitat
i que ara gràcies al seu suport professional i personal m'han convertit en el tècnic que sóc avui en
dia.
Un agraïment molt significatiu a l'excepcional cos tècnic de la secció de Cartografia de l'AMB, que
m'agrada anomenar com família professional i del qual he rebut un suport molt apreciat, Carolina,
Susi, Carmelo, Bernat i en concret de l'Eduard Garcia, company d'aventures cartogràfiques amb
el que desitjo continuar aprenent molts anys més.
Donar les gràcies per al suport tècnic de Josefina Saez Cap de la secció de sistemes d’informació
de la Diputació de Barcelona i de Francisco Girón, consultor de FME.
I per últim, i no menys important, un agraïment gegant a la meva dona Mireia per la paciència i
la capacitat de ser-hi sempre en tots moments al meu costat, trobant sempre les paraules
adequades per motivar-me a dur a terme el projecte.
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10. Contingut del CD/DVD
El CD/DVD consta d’una carpeta principal anomenada TFG_DRAMOS, dintre d’aquesta es troben
ubicades, les subcarpetes amb l’informació de la memòria descriptiva, els resultats, els processos
de transformació ETL i els fitxers auxiliars que han servit de suport per a l’investigació del treball
de final de grau.
A continuació es descriuen les carpetes i el contingut de la informació:
-

\\TFG_DRAMOS\Memòria

Document en format word i pdf de la memòria on és es descriuen els resultats i els
desenvolupaments del treball. Adjunt dintre del document es poden trobar els documents
d'Annexos que complementen la descripció de la memòria.
-

\\TFG_DRAMOS\Fitxers de format

Fitxers d’adreces generats dels tres models conformes a les diferents normatives (GAMB, BDMAC
i INSPIRE). Dintre de cada carpeta s’ubiquen les carpetes que incorporen els fitxers dels municipis
que s’han generat en els diferents formats que implementa el model.
Per al treball, s'han realitzat 5 municipis de prova. Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Just Desvern.
-

\\TFG_DRAMOS\Processos FME

En aquesta carpeta es troben els fitxers dels projectes de transformació de formats de models
del programari FME Desktop.
Dintre es localitza una subcarpeta amb els fitxers auxiliars necessaris per a realitzar les
transformacions de model, com ara els esquemes d’aplicació xsd i els esquemes d’atributs de la
geobase de dades de fitxer.
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Traducció al català

1. Introducció
Molt abans que és consolides l’actual AMB l'any 2010, en l'any 2006 es va impulsar un nou
projecte per a la creació de la guia de carrers metropolitana de Barcelona, era el primer cop que
es publicava una guia de carrers d’àmbit supramunicipal que es marcava com a objectiu la
representació dels diferents pobles i ciutats de l'AMB com una realitat contínua. Es van
representar tots els elements que defineixen un carrerer, com els carrers, carreteres, camins,
equipaments o parcs. Moltes vegades abasten altres municipis veïns i sorgeix la necessitat de
posar en valor i representar l'extensa ciutat metropolitana. Pel fet que en aquest any ja es tenia
consolidat el producte del MTM-1M, es va aprofitar en gran part aquestes dades per a la creació
del graf viari.
Des de l'any 2006, la guia de carrers metropolitana ha anat evolucionant, tant quantitativament
com qualitativament en les seves dades gràcies a la col·laboració dels diferents cossos tècnics
dels ens municipals que proporcionaven la informació necessària per obtenir un manteniment i
una actualització òptima.
Amb l’evolució natural en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica, s’ha anat derivant cada
cop més cap a la normalització de la gestió i manteniment de les bases dades, impulsant uns
models de dades comuns i compatibles per a tots, que permeten gestionar d’una manera més
eficient el traspàs de les dades entre els diferents organismes que generen i distribueixen les
bases de dades adreces.
S’han impulsat molts models de dades d’adreces des de diferents àmbits europeus, estatals i
autonòmics. En l’àmbit de Catalunya i des del Pla cartogràfic de Catalunya (PCC), aprovat en el
decret 62/2010 del 18 de Maig, es van identificar entre d’altres conjunts d’informació geogràfica
el de la base de dades municipal d’adreces de Catalunya (d’ara en endavant BDMAC).
Com que no existien unes especificacions concretes de la BDMAC es va crear dintre de la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC) (CCCC, s.f.) el grup de treball que en
col·laboració amb les administracions locals (ALC) (CT2-IG-ALC, s.f.) i les administracions de la
Generalitat de Catalunya (AGC) s'encarregués de definir les especificacions del model d'adreces
que tinguessin en compte els estàndards internacionals i europeus.
En l'àmbit Europeu i des de l'any 2007 s'impulsa des del parlament i el consell europeu, la
Directiva INSPIRE (15 de maig de 2017) (Directiva_2007/2/CE), on l'objectiu és fixar unes normes
generals i obligatòries en l'establiment d'una infraestructura d'informació espacial a la comunitat
europea i que assegurin que siguin compatibles i interoperables mitjançant unes normes
d'execució comunes i unes guies tècniques dividides en diferents grups o conjunts d'informació
espacial.
Per al desenvolupament i creació de les direccions, a INSPIRE es va crear un grup de treball (TWGAD) (INSPIRE T. , s.f.) que es trobava compost de diferents experts de diferents països amb
l'objectiu de generar unes especificacions comunes per a la gestió i manteniment de les adreces
postals.
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Finalment aquestes especificacions es van agrupar en diferents annexos, localitzant les adreces
postals en l’Annex I de la classificació dels conjunts de dades denominat “Addresses” (INSPIRE A.
, s.f.).
L’objectiu de la primera fase del projecte és analitzar l’actual model de dades, fent una descripció
de la procedència de les dades, especificant l’arquitectura del sistema i el mètode
d’administració. Es definiran els components principals i els principals formats de distribució de
la base de dades així com els fluxos d’actualització. S’arribarà a obtenir el model de dades propi
conforme i normalitzat amb les normatives oficials.
També es realitzarà una anàlisi de compatibilitat entre el model de dades propi de l'AMB i els
models d'adreces de Catalunya (BDMAC) i de la directiva europea INSPIRE, amb l'objectiu
d’obtenir la capacitat de distribuir la base de dades d'adreces amb la major conformitat perquè
sigui un model integrable amb la majoria d'organismes locals, europeus i internacionals.
Per a assolir aquest objectiu es proposa fer una revisió i una posterior modificació del model de
dades actual amb el propòsit d'adequar el sistema per a facilitar els mètodes de transformació
que es duran a terme mitjançant diferents processos ETL que transformaran el model de dades
propi de l'AMB en altres models de dades estandaritzats.
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2. Coneixent l’AMB
L'Àrea Metropolitana de Barcelona és l'administració pública supramunicipal del territori
metropolità de Barcelona que ocupa una superfície total 636 km2 i que el conformen 36 municipis
on viuen més de 3,2 milions de persones.
Es la metròpoli més densament poblada a escala europea. En una superfície de menys del 2%
(636 km²) del territori de Catalunya on el 43% de la població es troba concentrada amb una
densitat de 5093 hab/km². Té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori i la
resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

Fig. 2.1 Gràfic d’usos del sol a l’AMB. Font: AMB.

L'AMB és un fet territorial, social, demogràfic, econòmic i cultural que s'ha anat conformant al
llarg del darrer segle, com a producte del creixement i la connexió dels sistemes urbans de
l'entorn barceloní. És l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental i és
el nucli de l'activitat econòmica de la província de Barcelona i de Catalunya, on es concentra el
50,9% de la producció (PIB) i dels treballadors de Catalunya, la meitat del PIB de Catalunya.
L'Actual AMB té una llarga història que comença en 1987, any en el qual el govern va dissoldre la
corporació metropolitana de Barcelona (CMB) creada el 1972. Les seves competències van ser
adoptades amb la creació de la Mancomunitat de Municipis (MMAMB), l'entitat metropolitana
del transport (EMT) i l'entitat metropolitana del medi ambient (EMMA).
La creació oficial de l'actual entitat, va tindre lloc en el consell metropolità, el 21 de juliol de 2011,
segons la llei 31/2010 aprovada pel parlament de Catalunya.
Com a ens supramunicipal, l'AMB gestiona moltes competències del territori, en matèria d'espai
públic i d'infraestructures d'interès metropolità, on es desenvolupen les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat
del territori. Es van adquirir les competències de les tres entitats anteriors en sis grans àmbits.
(Fig. 2.2).
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Fig. 2.2 Competències de l’AMB en el territori. Font: elaboració pròpia.

El cos tècnic és molt conscient, que per consolidar l'estat d'aquestes competències s'ha de donar
valor a les bases cartogràfiques que serveixen de suport als usuaris tècnics de tots els municipis.

2.1 Secció de Cartografia
Actualment, la secció de Cartografia de l'AMB és responsable de la producció, gestió i difusió dels
conjunts d'informació geogràfics que es proporcionen a administracions locals i departaments
interns.
Des de la secció de Cartografia, adscrita a la direcció de serveis d’urbanisme, es generen un seguit
de productes cartogràfics, com ara el Mapa Topogràfic Metropolità (d'ara endavant MTM-1M),
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 servei web del Geoportal de Cartografia.
Dintre de tot el conjunt de productes es gestiona i es manté, des del 2006, la guia de carrers de
l'AMB. Es marcava com a objectiu la representació dels diferents pobles i ciutats de l'AMB com
una realitat contínua mitjançant la representació del graf viari de les seves infraestructures viàries
i les adreces postals, així com la informació dels seus equipaments i serveis.
La generació del producte de la guia de carrers es troba fortament enllaçat a la història del
producte principal del MTM-1M, ja que s’alimenta directament de moltes de les seves dades
principals. Tot seguit es pot veure en la següent infografia.
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Fig. 2.1.1 Evolució de la guia de carrers de l’AMB..

2.2 Canals de difusió dels productes cartogràfics
Actualment, l’AMB té diferents canals interns i externs, per a la difusió dels diferents productes
cartogràfics i eines que es detallen a continuació.

2.2.1 Difusió externa
Geoportal de Cartografia
És un portal web que permet la consulta, visualització i descàrrega gratuïta dels diferents
productes que es distribueixen des de la secció. Es troben els productes dividits per categories on
l'usuari un cop registrat al sistema pot descarregar-se els conjunts de dades històriques en
múltiples formats.

https://geoportalcartografia.amb.cat
Geoportal de Planejament Urbanístic
El Geoportal de Planejament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona permet visualitzar la darrera
versió publicada del refós de planejament que s'elabora a l'AMB. També permet consultar la
informació urbanística dels expedients que conformen el mapa refós de planejament i
descarregar la versió més recent i les versions històriques del mapa refós de planejament. La
documentació que es mostra en aquest lloc web no té valor normatiu.

https://geoportalplanejament.amb.cat
Catàleg de cartografia
El fons de catalogació de la institució metropolitana està actualment en curs. En particular, la
secció de Cartografia té un fons cartogràfic de milers de plànols en format analògic que escanegen
i georeferencien per fer-los més accessibles per als usuaris.

https://biblioteca.amb.cat/opac/cartoteca
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Geocodificador d’adreces
És una eina web que permet als usuaris la normalització de les adreces mitjançant diferents
funcionalitats de geocodificació i cerca d'adreces. Una de les eines permet la geocodificació
directa i inversa de les adreces depenent si es disposa del nom de l'adreça o de les coordenades
donades d'un punt. També es disposa d'una eina de geocodificació massiva d'adreces on l'usuari
proporciona una llista d'adreces estructurades en format csv o xls i es retorna la localització
geogràfica mitjançant unes coordenades amb un índex de fiabilitat d'encert. Les eines també es
troben disponibles als usuaris perquè qualsevol desenvolupador pugui utilitzar-les en qualsevol
eina informàtica o aplicació.

https://geoportal.amb.cat/AMB_Normalitzador_client
2.2.2 Difusió interna
Repositori de cartografia
Tots els productes disponibles en el Geoportal de Cartografia i altres conjunts d'informació
geogràfica han estat publicats en un servidor intern de l'AMB. Es troba dintre del mateix conjunt
d'informació que generen des de l'AMB i també hi ha productes d'organitzacions externes, com
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), la Diputació de Barcelona, la Direcció general
de Cadastre, etc.

Infraestructura de dades espacials (IDE AMB)
La creació de la Infraestructura de dades Espacials en l’AMB està actualment en progrés. És un
sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes,
aplicacions, pàgines web, etc.) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis
geogràfics disponibles en Internet. A través d'un Geoportal, es donarà accés als empleats de
l’AMB de manera interoperable a tots els serveis de dades i cartografia.

2.3 Gestió de qualitat i medi ambient
L'AMB té un sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient (ISO 9001 i ISO 14001),
que defineixen els procediments de treball que garanteixen la qualitat i la cura del medi ambient,
mitjançant controls i indicadors.
És conscient de la realitat metropolitana i exigeix una política que estableixi principis per al
desenvolupament sostenible i ho entenen com una responsabilitat comuna on col·laboren tots
els actors implicats.
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3. Elaboració d’un model de dades propi de la Guia de Carrers de
l’AMB
3.1. Components de la Guia de Carrers de l’AMB
Aprofitant que en gran part dels municipis es van recollir els eixos de les vies pel seu centre es va
aprofitar per a generar l'inici del graf viari o esquelet de la guia obtenint els segments de
cadascuna de les vies. Malauradament en aquell moment el MTM-1M no es recollia la cartografia
de tots els municipis, així que per completar tot l'àmbit geogràfic de l'AMB es va engegar una
feina de vectorització, recolzant-se sobre la cartografia o ortofotografies més vigents del moment
de l'actualització.
Paral·lelament es van recollir els portals o números policia, que representen la situació dels punts
d’entrada als edificis o blocs d’habitatges, a partir dels textos dels portals inclosos en la base del
MTM-1M, de la qual es realitza un control de qualitat exhaustiu en els diferents convenis que es
porten a terme amb altres administracions.
Per a l'obtenció de la informació alfanumèrica de les vies varen recórrer a diferents fonts
d'informació oficials per a dotar la informació de més rigorositat i precisió:
-

Toponímia de la base topogràfica metropolitana 1:1000.
Nomenclàtors oficials dels 36 ajuntaments.
Nomenclàtor de les vies públiques de l’AMB.
Dossiers de la facultat de Geografia.

Amb aquestes fonts inicials van obtenir un model de dades embrionari amb dos components, un
d'espacial amb geometria, compost pels trams de les vies i dels portals en format shapefile amb
una sèrie d'atributs definitoris, i un altre component descriptiu, recollides amb una base de dades
accés (.mdb) amb la informació de les definicions de les vies i la composició de les seves parts.
Una vegada resolt l'esquelet de la guia de carrers s'emplena de tota la informació que permetis
als usuaris cercar no només la infraestructura viària, també havia de permetre la cerca dels seus
serveis, equipaments, dades de mobilitat (Bus, Metro, etc.), l'accés als parcs metropolitans que
es gestionen i totes les zones on es desenvolupa l'activitat econòmica i social.
La inclusió dels serveis i equipaments es va integrar amb l'ajuda dels lliuraments que es van
realitzar per part dels ajuntaments des dels seus serveis tècnics, i les dades de mobilitat es van
obtenir a través les diferents entitats que gestionen i disposen de les dades de la xarxa de
transport públic. (Mobilitat AMB, TMB...).
Tanmateix, per obtenir la base temàtica dels trenta-sis municipis de la guia es va basar en la
informació geogràfica del refós del planejament urbanístic que es realitza des del Servei
d'Informació i Estudis Territorials i que proporciona la transcripció gràfica de les determinacions
urbanístiques del planejament derivat dibuixades sobre el PGM o POUM vigent a cada municipi i
que es realitza en base al MTM-1M.
D’aquesta manera obtenen unes dades de zonificació dels municipis en diferents shapefiles, que
defineixen cada zona en diferents conceptes resumits, amb l'objectiu de no representar la
totalitat d'usos del sòl.
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Principalment es representen zones edificades i no edificades, d'urbanització, de servei com les
del port i l'aeroport. Es diferencien les que pertanyen a edificació pública i que normalment
inclouen un edifici d'equipament o servei.
Hi ha espais o edificis que són d'interès patrimonial, artístic o social que es representen com
edificis singulars, com poden ser les esglésies, monuments, edificis històrics, etc. l'Activitat
econòmica s'identifica mitjançant la delimitació i els noms dels polígons industrials.
També hi ha cabuda per als paratges d'interès natural que es delimiten com a zones de bosc, de
conreu i de Parc Natural. Es marquen clarament el límit dels parcs i jardins metropolitans que es
gestionen des del departament de parcs i jardins. I per últim i des del departament de platges
metropolitanes es delimiten i cataloguen les platges del litoral metropolità.
Superposant el graf viari de carrers a sobre de la base temàtica i donant-li una amplada
determinada es va obtenir una primera aproximació de les definicions de les illes urbanes (fig.
3.1.1).

Fig. 3.1.1 Captura guia de carrers en format ràster.

Una vegada s’obté tota la informació, s’engega la realització de l'edició en paper de la guia, que
sera l'embolcall on es representen tots els conjunts d'informació que necessita per mostrar la
realitat del territori de l'àmbit metropolità.
Es va realitzar una tirada de 215.000 exemplars de la guia, en format paper i es va distribuir de
forma gratuïta amb el diari El Periódico del diumenge 1 d’Abril de 2007. Es va distribuir a una
escala de representació d'1:10000 i el seu sistema de referència geodèsic era ED50 en
coordenades UTM Fus 31N.
Paral·lelament es va realitzar una distribució personalitzada als municipis de l’AMB, depenent de
el número d’habitants dels municipis.
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Fig. 3.1.2 Guia de carrers format paper.

Pel que fa a la base de dades del sistema d’informació es va separar en dues parts principals ben
diferenciades: La primera base de dades recollien la informació de les adreces i es va
descompondre en dos components principals. Una part amb els elements amb component
espacial que representaven les vies i els portals i un altre en una base de dades relacional amb el
nom de les vies per poder relacionar els dos elements. A la segona base de dades es varen recollir
per mitjà de fitxers shapefiles la base temàtica, els equipaments i serveis i la toponímia bàsica.

3.2 Flux d’actualització
La una primera fase d'actualització, es va fer mitjançant una aplicació creada en un entorn Visual
Basic dins del programari d'ESRI Arcgis Desktop i que permetia enllaçar la base de dades
alfanumèrica (GAMB.mdb) amb els fitxers shapefile de trams i portals.
L'eina permetia realitzar tasques d'edició, inserció de dades i gestionava la relació d'aquests
canvis de manera sincronitzada en els dos components geomètrics principals, els portals i les vies.

3.3 Anàlisi de l’actual model
L’any 2015 s’arriba a una decisió per a la unificació de totes les dades de la guia de carrers en una
geobase de dades de fitxers del programari d’ESRI Arcgis Desktop amb l’objectiu de centralitzar
totes les dades que abans s’emmagatzemava per separat.
Per a una descripció exhaustiva de l’actual model es pot consultar el document d’Annexos:
“Annex I. Descripció del Model de dades actual GAMB”. Un cop analitzat l’actual model es
plantegen un seguit de modificacions del sistema. Permetran iniciar la fase de disseny del nou
model i adoptar les mesures per a millorar la base de dades i els components que es relacionen.
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Actualment es recullen molts conjunts d'informació en la mateixa base, que no són necessaris
per a la modelització d'adreces, i per tant es recullen únicament els components que es
necessiten per la definició de les adreces postals.
Segons les diferents especificacions de models d’adreces (AGE, BDMAC, INSPIRE...) el propòsit
general d’un model d’adreces és el de permetre la possibilitat de realitzar diferents opcions de
consulta i de navegació amb l’objectiu d’obtenir la localització de l’adreça d’una vivenda o
habitatge on puguin residir persones i/o es puguin desenvolupar diferents activitats
socioeconòmiques. Com a conseqüència d’aquesta definició, en el nou model s’exclouen les
dades d’equipaments i serveis de les capes temàtiques, quedant-se nomès amb els portals, les
vies i les taules auxiliars que les recolzen.
En un sistema d’informació s’ha d’obtenir una certa coherència i obtenir uns elements que siguin
compatibles entre si. Per aquest motiu s’hauran de depurar tots els atributs que no siguin
necessaris i analitzar aquells que no tinguin el tipus d’atribut correcte per a la dada que es vol
representar.
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3.4 Productes o serveis derivats
De la base de dades de la guia de carrers es deriven un producte principal i diferents serveis que
fan ús de les adreces i d'altres components d'informació temàtica.

Guia digital
La base de dades de carrers i portals forma la base o esquelet d’aquest producte. D’aquí es deriva
la importància d’un manteniment estricte de tota la toponímia i numeració postal. Es representa
gràficament els trams i les vies dels carrers, l’adreça i els diferents elements que componen
l’estructura de la guia i es distribueix en format raster TIFF i PDF georeferenciats.

Servei de geocodificació d’adreces
Es disposa d'una interfície web amb una sèrie de funcionalitats que permeten obtenir la
localització d'unes coordenades geogràfiques a partir de la descripció d'una ubicació. Hi ha
diferents funcionalitats que descriuen els diferents mètodes de geocodificació, depenent de la
informació que es proporcioni.

Cercador d’adreces
És una funcionalitat de l'aplicatiu web de normalització d’adreces, integrat al Geoportal de
Cartografia i es fa servir per a cercar l’adreça que vulgui realitzar l'usuari per a facilitar-li la cerca
de productes de la secció de Cartografia.
Realitza la cerca per teclat predictiu, on l’usuari comença escrivint una part de l’adreça que desitja
cercar i el sistema l’ofereix les coincidències que troba amb el text inserit a la capsa de cerca.

Fig. 3.4.1 Cercador d’adreces del Geoportal de Cartografia.
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La base de dades també s’utilitza amb caire intern a l’AMB per als diferents projectes que es
desenvolupen en altres departaments o seccions i que són d’utilitat per a les diferents tasques
d’anàlisi i gestió que es realitzen.
-

Mobilitat (Xarxa ciclable)
Medi ambient
Geocodificació d’empreses.
...

3.5 Definició de l’arquitectura lògica
En la gestió de la base de dades del model, s’estructura l’arquitectura que proporciona la
informació dels diferents nivells i components que s’utilitzen per a la seva gestió, manteniment i
actualització.
Tot seguit es descriuen els quatre nivells:
-

-

-

Bases de dades: En el mateix sistema de gestió de base de dades es troba la base de
dades de carrers, que rep actualitzacions dels usuaris tècnics de l’AMB i la base de dades
del normalitzador d’adreces que té un format propi.
Serveis web de geocodificació: La base de dades del normalitzador d’adreces rep les
peticions i consultes de geocodificació dels usuaris externs i les seves aplicacions.
Transformador ETL : Transforma la base de dades de carrers a diferents formats i models
propis i dels models d’adreces segons les especificacions de BDMAC i conforme l’annex I
d’adreces de la directiva INSPIRE.
Serveis de descarrega i visualització INSPIRE: Els usuaris externs poden realitzar peticions
als serveis de descàrrega i visualització ATOM ,WMS i WFS conforme a la normativa de
les infraestructures de dades espacials europees INSPIRE.
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Fig. 3.5.1 Arquitectura lògica
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3.6 Edició i manteniment
L'edició de la guia de carrers, des de l'any de la seva creació, es realitza segons les necessitats que
té la secció. L'última actualització es va realitzar l'any 2014 i no es té un període concret
d'actualització però si té un flux de treball que permet obtenir una edició molt més exhaustiva.
Un dels punts forts de la guia de carrers de l'AMB, és la fiabilitat i veracitat de les seves dades,
gràcies al fet que se cerquen a les fonts de dades més fiables possibles de les que es disposa. La
principal i a la qual es dona més importància, és la informació que prové dels ajuntaments, perquè
ells com a ens municipal són els que tenen les bases d'informació més contrastades i verídiques
gràcies a l'exercici de les competències atribuïdes (nomenclàtors oficials, ...).
El flux de treball segueix una sèrie de fases que es coordinen entre els departaments tècnics dels
ajuntaments i els tècnics de l'AMB, que lliuren un conjunt de dades perquè puguin analitzar l'estat
actual de la guia i puguin remarcar els canvis que s'han de dur a terme.

Lliurament de la informació als ajuntaments
Inicialment es proporciona tota la informació de la guia de carrers als trenta-sis ajuntaments, amb
dos mapes impresos, formularis amb un seguit de tasques o elements a revisar per part dels
tècnics, i una carta informativa de la tasca d’actualització de la guia de carrers agraint la seva
col·laboració. (Fig. 3.6.1).
Un mapa els serveix per revisar tots els elements que componen la guia de carrers, seguint un
ordre establert en un formulari que els indica quins són els conceptes principals per a realitzar la
revisió.

Fig. 3.6.1 Documents lliurats als ajuntaments.

Inicialment es prioritzava el lliurament de la informació en format paper perquè no tots els
ajuntaments disposaven d'eines GIS per analitzar les dades de la base de dades. Però a les
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seguents revisions els ajuntaments disposaven de més mitjans i eines per treballar en format
digitial i si ho sol·liciten, es lliura en format digital.
Principalment han de revisar la vialitat, comprovant que els noms dels carrers siguin els correctes
en tota la seva estructura i la modificació de la geometria, inserció o eliminació de les vies. Els
portals no es revisen perquè en l'edició digital es realitza una interpolació dels trams i es
representa només el portal mitjà.
Tot seguit, es demana la informació de la toponímia, equipaments o serveis que s'hagin creat,
modificat o eliminat informant de la localització correcta. La informació dels transports és
proporcionada per les diferents empreses que les gestionen a l'AMB (TMB, TUGSAL, etc.), donantnos la informació actualitzada de parades i itineraris.
El segon mapa, s’utilitza per definir els sentits de circulació dels carrers, normalment la majoria
d'ajuntaments lliuren aquest mapa a la policia municipal que és el que coneix de primera mà i
amb precisió aquest conjunt de dades. Ho notifiquen al mapa i es retorna per a la nova definició
de sentits. (Fig. 3.6.2).

Fig. 3.6.2 Mapa de revisió dels sentits de circulació.

Retorn de la informació per part dels ajuntaments
Un cop analitzat el municipi, els ajuntaments retornen els mapes amb les modificacions que s'han
de realitzar per a tots els elements que es van detallar en el formulari. Com s’esmena en altre
apartat hi ha municipis amb més o menys recursos, però hi ha una sèrie de municipis que retornen
els mapes amb l'actualització de les dades molt detallades i fins i tot amb un seguit d'arxius digitals
en formats CAD o GIS que facilita molt més aquesta tasca. (Fig. 3.6.3).

Fig. 3.6.3 Mapa de revisió Ajuntament de Molins de Rei.
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Un cop rebuda aquesta informació s'escaneja, s'emmagatzema i s'utilitza per a realitzar la
revisió dels municipis. Alguns ajuntaments també proporcionen el nomenclàtor de vies, que és
la informació més preuada per al carrerer, ja que els noms d'aquestes vies són els que estan
aprovats i que tenen més validesa jurídica davant d'altres fonts d'informació.
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4. Anàlisi i disseny del model de dades
4.1 Consideracions prèvies
S'entén per model de dades com una estructura que documenta i organitza el sistema
d’informació, així com les relacions existents entre elles i la resta de característiques que
defineixen l'estructura del sistema. En el model presentat es defineix el programari i els processos
destinats a facilitar l’obtenció, gestió, manipulació, anàlisi i representació de dades espacials que
representen el món real. S’utilitza un conjunt de dades que es poden representar en un mapa
mitjançant eines de consulta, edició i anàlisi.
El procés de creació de la base de dades compren un seguit de fases de desenvolupament que es
divideixen en tres fases principals i que a la vegada inclou altres subfases ajuden a portar a terme
la seva definició:

Fase d’estratègia i anàlisi
Es una descripció bàsica dels processos i/o funcionalitats des del punt de vista de l’usuari i que
sigui entenedor per a la majoria d’ells. Es porta a terme amb les següents subfases:
-

Anàlisi de requeriments: Identificar semànticament i amb una imatge clara el que es vol
representar, identificar els usuaris, components, el context i definir el que s'espera que
faci el sistema, així com les dades que es requeriran pel correcte funcionament. Es
defineixen els casos d'ús essencials del sistema mitjançant el diagrama de casos d'ús.

-

Disseny conceptual: Creació de l'esquema conceptual. Visió d'alt nivell sobre la
informació que es vol emmagatzemar, les seves entitats, els atributs i relacions que el
defineixen. Per representar aquest esquema s’utilitza el model E/R.

-

Elecció del Sistema de Gestió de Base de Dades: en funció dels requisits, coneixements
dels tècnics i infraestructura, s’escull l’SGDB més adient per al model de dades.

Fase de Disseny
Es una descripció de la interacció entre les diferents entitats definides amb una visió estàtica dels
valors, els seus atributs i les relacions que es produeixen entre elles.
-

Disseny lògic: Partint de l’esquema conceptual, s’elabora l’esquema lògic de dades, tenint
en compte el llenguatge del SGBD escollit. El resultat d’aquesta fase és l’obtenció de
l’esquema lògic.

-

Disseny físic: Creació dels components físics concrets de la base de dades definits en
l'esquema lògic per mitjà de scripts de definició d'estructures de dades (DDL) i sentències
SQL.
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Fase de Creació
-

Implementació: Creació de l’estructura de la BD a partir de les fases definides en els punts
anteriors a través del programari SGBD escollit.
Càrrega de dades.

El model de dades d'un sistema d'informació geogràfica es dissenya amb propietat i coherència,
si es realitzen aquestes fases amb cura. També es important complir unes certes característiques
que s'han de tenir en compte a l'hora de fer el disseny:
- Coherència i integritat de les dades: Assegurar que en la introducció de les dades no es
produeixen errors de transaccions, com poden ser duplicitats o valors no vàlids.
- Accés simultani: Variïs usuaris, han de poder fer ús de la base de dades.
- Mínima reiteració: inserció de valors ja informats amb anterioritat en un altre registre.
- Ús simplificat: ha de facilitar la feina de modificació, creació i eliminació dels registres sense
operacions complexes.
- Seguretat i privacitat de les dades: s’ha d’assegurar amb mecanismes, que es protegeixen les
dades de la possible pèrdua i de la informació sensible que puguin contenir.
- Compatibilitat: La base de dades ha de permetre la incorporació d’altres dades procedents
d’altres fonts d’informació definint-les a partir dels estàndards establerts amb les normatives en
l’àmbit de les dades espacials de diferents organismes o entitats externes.

Fig. 4.1.1 Gràfic de la metodologia del disseny BD GAMB.
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Annex I. Descripció del Model de dades actual GAMB
1. Introducció
El següent annex descriu les components espacials i alfanumèriques del model de dades actuals
de la geobase de dades de fitxers que es va generar l’any 2014, cal diferenciar que en aquesta
gdb es troba el conjunt de tots els elements que formen part de la guia de carrers i que no només
està compost pel graf de carrers i els seus portals, també es troba la resta d'infraestructures de
transport, parcs urbans i metropolitans, polígons d'activitat econòmica, equipaments de diferents
tipus i altres serveis, edificis singulars, llocs d'interès, topònims, etc.
S’analitza per al model de dades d’adreces, els components que formen part del graf viari i que
defineixen les adreces postals.

2. Components de dades de fitxer GAMB
Dintre de les geobase de dades de fitxers, es troben diferents classes d'entitat de representació
geomètrica anomenades "Feature Class", cadascuna d'elles conté únicament un tipus de
geometria (Punt, Línia o Polígon) i tenen definit internament el sistema de referència associat en
aquella classe. El fitxer permet agrupar diverses classes d'entitat amb diferent geometria en una
classe d'agrupació anomenada "Feature Dataset", amb la condició que totes les classes han de
tenir el sistema de referència que hàgim definit en l'agrupació.
Permet al mateix temps, l’emmagatzematge de taules alfanumèriques sense cap geometria
associada, anomenades "Feature tables".
L’esquema del model de dades del graf viari es troba composts per:
-

Els trams i els portals del graf viari agrupat en un únic “Feature data set”, i separats per
municipis anomenats GAMB_PORTALS i GAMB_TRAMS.
Les taules d’informació que contenen els noms de les vies i la seva jerarquia, amb una
sèrie d’atributs que defineixen els seus valors.
Els polígons dels límits municipals dels trenta-sis municipis de l’AMB, anomenat amb36m.

Fig. 2.1 Esquema geobase de dades.
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3. Descripció de les classes
3.1 Classes d’entitat amb geometria
Feature Dataset GAMB_TRAMS
En la creació del feature dataset s'ha assignat com a projecció l’EPSG : 25831 (ETRS89 FUS 31N) i
amb el sistema de coordenades UTM. A dins es troben les classes d'entitat de geometria de línia
de cadascun dels trams dels 36 municipis, amb una estructura composta fixa per a cadascun dels
municipis.
La nomenclatura es compon del nom del municipi abreujat, seguit d'un guió baix i de la sigla TR
que respon a la descripció de tram de via. (ex. StBoi_TR)

Nom del Municipi + “_” + TR
Els trams de via són elements geomètrics de tipus línia, que recullen els eixos de la via, nodificats
implícitament a cada cruïlla, es recullen per l’eix del carrer en la mesura del possible, sobre la
cartografia de referència disponible en cada cas i com a norma general es recull en un únic eix.
L’esquema de la classe d’entitat del trams es igual a tots els municipis i es troba format per
diferents atributs associats, que defineixen les característiques del tram de la via.

Esquema d’atributs classe d’entitat de TRAMS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

NTRAM
Numèric (Double)
Identificador únic que garanteix que no es pot trobar duplicat en tot el
model en cap fila o entitat. L’identificador permet relacionar els trams de
la via amb els portals amb l’atribut TRAM.
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.
ETRAM
Nombre enter (Long Integer)
Estat del tram en el que es troba aquesta segment de la via, poden definir
tant l’estat físic com els permisos o condicions d’accés. (Tallat, paviment,
etc...). En l’actualitat aquest atribut no es recull i no conté cap taula que
doni la descripció de l’estat actual de la via.
Admet valors nuls
CODI
Numèric (Double)
Identifica el codi del tipus de via del tram. Es pot relacionar a partir del codi
amb la taula TIPUSVIAL on descriu el nom del tipus de via a partir del seu
codi.
No admet valors nuls.
SENTIT
Numèric (Double)
Descriu el sentit de circulació dels vehicles, en base al sentit de digitalització
del tram i de l’existència d’un o més sentits de circulació del tram. Assigna
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Restriccions

el valor 0 quan el tram te doble sentit de circulació i un 1 quan es a favor
del sentit de digitalització i te un únic sentit de circulació
No admet valors nuls.

A cadascun dels trams, es troba descrita la paritat mitjançant els portals parells i senars que
corresponen a cada tram i els quatre atributs que descriuen el valor màxim i mínim dels portals
per ambdós costats.
Normalment, un dels extrems es considera l’inici del carrer, i es distribueixen els números parells
a la dreta i els senars a l’esquerra i en el cas de les places es numeren seguint el sentit de les
agulles del rellotge.
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

P_MIN
Nombre enter (Long Integer)
Definició de la paritat del tram.
Número parell mínim del conjunt de portals associats en el tram.
No admet valors nuls
P_MAX
Nombre enter (Long Integer)
Definició de la paritat del tram.
Número parell màxim del conjunt de portals associats en el tram.
No admet valors nuls
S_MIN
Nombre enter (Long Integer)
Definició de la paritat del tram.
Número senar mínim del conjunt de portals associats en el tram.
No admet valors nuls
S_MAX
Nombre enter (Long Integer)
Definició de la paritat del tram.
Número senar mínim del conjunt de portals associats en el tram.
No admet valors nuls
DATA_MOD
Data (Date)
Indica la data de modificació del tram, per a mantenir un control de les
modificacions. Es considera modificació quan s’altera la seva geometria o
el seu contingut alfanumèric.
No admet valors nuls
ORDRE_VIAL
Nombre enter curt (Short Integer)
Jerarquització gràfica dels trams per representar gràficament l’ordre de
representació de les vies en l’edició en papers de la guia de carrers.
No admet valors nuls
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Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

Restriccions

VIRTUAL
Numèric (Double)
Codi que identifica trams que no coincideixen amb la realitat i que serveixen
de connectors. Actualment no es troba informat correctament i no
s’utilitza.
No admet valors nuls
IVIAL
Nombre enter (Long Integer)
Identificador únic de la via que permet relacionar els noms de les vies amb
una taula auxiliar denominada VIALS.
Està compost en dues parts clarament identificades, els 4 primers dígits
pertanyen al codi INE municipal i els següents quatre dígits és el número
correlatiu assignat de la via.
No admet valors nuls

8282 0257

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

CINE
8282
8126
8015

Municipi
Tiana
Montgat
Badalona

SCORE
Nombre enter curt (Short Integer)
Percentatge de concordança de la paritat del tram respecte als portals que
tenim associats i que s'empra per al control de qualitat de l'AMB.
Actualment en desús.
No admet valors nuls
Shape_Length
Nombre enter curt (Double)
Longitud total del tram en metres. En el cas de modificació de la geometria
del tram es torna a calcular automaticament.
No admet valors nuls

Feature Dataset GAMB_PORTALS
Els portals o número policia es troben representats com a elements geomètrics de tipus punt,
que localitzen la situació dels punts d'entrada als edificis o blocs de cases on hi poden viure
persones i/o s'hi poden desenvolupar activitats econòmiques o socials.
Els portals es recullen a partir dels textos localitzats en el mapa topogràfic 1:1000 i que es
localitzen majoritàriament dintre del polígon de l'edificació o parcel·la. En la cartografia 1M es
realitza un control de qualitat exhaustiu de les dades i una de les tasques és la revisió de les
plaques dels números policia, per aquest motiu la veracitat de les dades és més precisa.
El fet de recollir els portals en una localització més interior i no en l'eix del carrer facilita les feines
d'anàlisi espacial o agregacions d'informació que es puguin fer amb posterioritat amb les dades
del model. p. ex. unions espacials dels polígons del cadastre amb els portals, per obtenir les
referències cadastrals de cadascun dels portals i obtenir informació addicional.
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La nomenclatura es compon del nom del municipi abreujat, seguit d'un guió baix i de la sigla PT
que respon a la descripció de portal. (ex. StBoi_PT).

Nom del Municipi + “_” + PT
Esquema d’atributs classe d’entitat de PORTALS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

NTRAM
Nombre enter (Long Integer)
Número de l'identificador únic del tram dins de la base de dades al qual
pertany el portal, es relaciona amb l'atribut NTRAM de la classe d'entitat de
TRAM unívocament. Un portal ha d'anar associat sempre a un tram de via i
sempre ha d'estar relacionat amb un tram que tingui nom de via.
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.
Text
Text (String)
Text amb el número del portal complet de l'entrada principal de l'edificació.
Els números poden ser compostos d'un conjunt de números (22-32),
indicant-nos un complement del portal (2A,3C, 4bis) o que pertanyen a
conjunt de localitzacions (3 Casa1, 2 Nau2,...).
No es poden trobar valors nuls.
TxtAngle
Numèric (Double)
Valor de l'angle d'orientació per a la representació de l'etiqueta del portal
que s’ha extret dels atributs del format CAD del producte 1:1000.
No es poden trobar valors nuls.
NUM_I
Nombre enter curt (Short Integer)
Número inicial del portal. En els casos que siguin portals compostos,
definim els números inicials i finals per separat en aquests dos atributs.
Quan el portal és simple, els dos atributs han de tenir el mateix valor.
No es poden trobar valors nuls.
NUM_F
Nombre enter curt (Short Integer)
Número final del portal. En els casos que siguin portals compostos, definim
els números inicials i finals per separat en aquests dos atributs. Quan el
portal és simple, els dos atributs han de tenir el mateix valor.
No es poden trobar valors nuls.
LLETRA_I
Text (String)
Lletra inicial del complement del número del portal en els casos compostos
i simples, en tots dos casos s’hauran d’emplenar els dos atributs.
Es poden trobar valors nuls.
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Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

LLETRA_F
Text (String)
Lletra inicial del complement del número del portal en els casos compostos
i simples, en tots dos casos s’hauran d’emplenar els dos atributs.
Es poden trobar valors nuls.
Text
21
23-33
35A
37A-41B

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

NUM_I
21
23
35
37

LLETRA_I

A
A

NUM_F
21
33
35
41

LLETRA_F

A
B

KM
Nombre enter (Long Integer)
Valor del punt quilomètric de les adreces interurbanes i que ajuden a
localitzar adreces en trams de carreteres o vies que no tenen adreça
recollida amb portal. No es recullen en la seva totalitat en l’actual model.
No es poden trobar valors nuls.

Classe d’entitat de límits municipals (amb36m)
Classe d’entitat de geometria de tipus polígon com a base per a la delimitació que defineix
geomètricament els límits dels trenta-sis municipis de l’àmbit geogràfic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, el nom oficial i la superfície total.

Aquest límit s'utilitzen per realitzar el tall dels trams per a la seva distribució per municipi. Alguns
dels límits coincideixen amb carrers que separen dos municipis i algun d'ells tenen noms de carrer
diferents en un costat i un altre, en aquests casos es dupliquen els trams en els dos municipis i
s’assigna el nom de vial que li pertoqui.
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Alguns dels límits que es fan servir no són els oficials, ja que encara resta pendent que es validin
tots en un termini proper a dos anys segons la nova llei de delimitació municipal que permetrà
uns mecanismes més àgils per donar-los validesa.

Esquema d’atributs classe d’entitat de PORTALS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

CINE
Text (String)
Codi assignat per l’Institut Nacional d’Estadística del municipi
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

idNom
Text (String)
Descripció nom oficial del municipi, descrit en el nomenclàtor oficial de
Catalunya.
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

Shape_Length
Numèric (Double)
Longitud total del perímetre del límit municipal, expressat en metres
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

Shape_Area
Numèric (Double)
Superfície total del límit municipal, expressat en m2
No es poden trobar valors duplicats ni valors nuls.

3.2 Classes d’entitat amb geometria
Taules descriptores de les vies
A dintre de la mateixa GDB, es recullen les taules descriptores de les vies que proporciona la
informació que ha d'anar associada als diferents elements geomètrics de la geobase de dades.
Amb la relació d'aquestes taules i les classes d'entitats de vies i portals es pot obtenir tota la
informació alfanumèrica que es necessita per definir totes les parts d'una adreça.

80

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

Taula VIALS
A la taula VIALS hi ha un registre per a cada via, amb valors que descriuen el nom i els seus
components per separat amb més informació complementaria. La taula de vies es relaciona amb
la classe d’entitat de trams.

Esquema d’atributs de la Taula VIALS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

IVIAL
Nombre enter (Long Integer)
Identificador únic de la via, que permet relacionar mitjançant l'atribut de la
classe d'entitat de trams amb el mateix nom d'atribut.
No es poden trobar valors nuls.
EVIAL
Nombre enter curt (Short Integer)
Codi identificador de l’estat de la via. En l’actualitat aquest atribut no es
recull i no tenim cap taula que ens proporcioni la descripció de l’estat actual
de la via.
No es poden trobar valors nuls.
NOMVIA
Text (String)
Descripció del nom sencer de la via, amb tots els components i que
presenta la següent estructura:

[Nom de la via]+”,”+ [espai] + [Tipus de via abreujat] + [espai] + [Nexe de via]
p.ex Cristòfol Colom, passatge de

Restriccions

No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

TVIAL
Nombre enter (Long Integer)
Codi del tipus de via que es troba descrit a la taula TIPUSVIAL.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

XVIAL
Nombre enter (Long Integer)
Codi del nexe d’unió de la via que es troba descrit a la taula NEXEVIAL.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

NVIAL
Nombre enter (Long Integer)
Codi del nom de la via que es troba descrit a la taula NOMSVIALS.
No es poden trobar valors nuls.
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Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

NODEI
Nombre enter (Long Integer)
Codis dels nodes inicials de les vies. Actualment aquestes dades no es
recullen en el procés d’actualització.
No es poden trobar valors nuls.
NODEF
Nombre enter (Long Integer)
Codis dels nodes finals de les vies. Actualment aquestes dades no es
recullen en el procés d’actualització.
No es poden trobar valors nuls.
POS
Text (String)
Localització de la via en la malla regular que es va realitzar per a l'edició
gràfica de la guia de carrers de l'any 2006, i que ajuda a localitzar per pàgina
i codi de graella la via. Ara com ara només s'ha realitzat per a l'edició gràfica
que es va realitzar en l'actualització de l'any 2014.
No es poden trobar valors nuls.
INCIDEN
Text (String)
Descripció de les incidències que s’hagin generat en la via, així com
possibles dubtes que es generin en la seva revisió.
No es poden trobar valors nuls.
NOMGUIA
Text (String)
Descripció del nom sencer de la via, amb tots els components i que
presenta la següent estructura:
[Tipus de via] + [espai] + [Nexe de via] + [espai] + [Nom de via]
p.ex Passatge de Cristòfol Colom

Restriccions

No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

NOMVIA
Text (String)
Nom de la via complet amb totes les parts del nom, compost per la següent
estructura i amb el tipus de via abreujat:
[Tipus de via abreujat] + [espai] + [Nexe de via] + [espai] + [Nom de via]
p.ex Ptge. de Cristòfol Colom

Restriccions

No es poden trobar valors nuls.
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Taules auxiliars de les vies
Hi ha un conjunt de taules, que complementen la definició completa de l’adreça, a partir d’un
codi que es troba en tres atributs de la taula VIALS (TVIAL,XVIAL i NVIAL) i que es poden relacionar
amb el codi de les taules auxiliars.

Taula TIPUSVIAL
La taula descriu els possibles tipus de via que es poden trobar en la realitat del territori.

Esquema d’atributs de la Taula TIPUSVIAL
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

NTVia
Nombre enter curt (Short Integer)
Codi identificador del tipus de via. S’utilitza per poder relacionar-la amb de
la taula VIALS mitjançant l’atribut TVIAL.

Restriccions

No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

Nom
Text (String)
Nom del tipus de via.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

Abreviatura
Text (String)
Nom del tipus de via abreujat.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

TipusCGC
Text (String)
Nom del tipus de via abreujat segons la Direcció General de Cadastre.
No es poden trobar valors nuls.

Taula TIPUSNEXUS
Descriu amb una sèrie d’atributs el valor dels articles o preposicions que realitzen la funció de
nexes d’unió entre el tipus de via l’adreça amb el seu nom.

Esquema d’atributs de la Taula TIPUSNEXUS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció

NNexus
Nombre enter curt (Short Integer)
Codi identificador del nexe d’unió per generar aquesta part de l’adreça.
S’utilitza per poder relacionar-la amb la taula VIALS mitjançant l’atribut
XVIAL.
No es poden trobar valors nuls.
TNexus
Text (String)
Descripció del valor del nexe d’unió de la via, compost per articles o
preposicions.
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Restriccions

No es poden trobar valors nuls.

Taula NOMSVIALS
Descriu el llistat dels noms de la via oficials obtinguts a partir de diferents fonts d’informació i
dels nomenclàtors municipals.

Esquema d’atributs de la Taula NOMSVIALS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

NVIA
Nombre enter curt (Short Integer)
Codi identificador del nom de la via. S’utilitza per poder relacionar-la amb
la taula VIALS mitjançant l’atribut NVIA.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

NOM
Text (String)
Nom de la via.
No es poden trobar valors nuls.

Taula CODI_TRAMS
Taula que defineix amb un codi numèric les descripcions de la jerarquia viària dels eixos de la base
de dades.

Esquema d’atributs de la Taula CODI_TRAMS
Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

CODI
Numèric (Double)
Codi identificador del tipus de tram de via de les classes d'entitat TRAM i
que es relaciona per mitjà de l'atribut comú en les dues taules.
No es poden trobar valors nuls.

Nom d’atribut
Tipus de valor
Descripció
Restriccions

DESCRIPCIO
Text (String)
Nom del tipus de tram de via.
No es poden trobar valors nuls.
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4. Diagrama i relacions
En la figura 4.1 s’observa el diagrama dels components principals de la geobase de dades de
fitxers que formen part de la definició de les adreces. El diagrama mostra les relacions que es
produeixen entre els diferents components i que s’identifiquen a partir dels seus atributs de
relació.

Fig. 4.1 Diagrama model d’adreces GAMB.

Descripció de les relacions
Nom Taula
Taules Relacionades
Camps de Relació

NomMunicipi_PT
NomMunicipi_TR
TRAM = NTRAM

Nom Taula
Taules Relacionades
Camps de Relació

NomMunicipi_TR
NomMunicipi_PT, VIALS, CODI_TRAMS
NTRAM = TRAM
IVIAL=IVIAL
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CODI=CODI
Nom Taula
Taules Relacionades
Camps de Relació

VIALS
NomMunicipi_TR, TIPUSVIAL,TIPUSNEXUS,NOMSVIALS
IVIAL=IVIAL
TVIAL=NTVia
XVIAL=NNexus
NVIAL=NVIA

Nom Taula
Taules Relacionades
Camps de Relació

CODI_TRAMS
NomMunicipi_TR
CODI=CODI
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Annex II. Especificacions de producte de la base de dades de la Guia de carrers
de l’AMB
1. Introducció
1.1. Descripció del producte
La guia de carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un recull de les vies urbanes,
interurbanes i la relació d’aquestes vies amb les seves aproximacions postals que conformen els
trenta-sis municipis que pertanyen a l’AMB. La seva font primària d’obtenció de les dades prové
principalment del Mapa Topogràfic Metropolità a escala 1:1000 que es distribueix des de la secció
de Cartografia. Aquestes dades es complementen amb la denominació dels municipis i dels noms
de les seves vies mitjançant la col·laboració dels serveis tècnics dels ajuntaments. La xarxa viària
s’emmarca sobre un fons cartogràfic basat en diferents bases i límits oficials.
Aquest conjunt de dades de vies i numeracions de portal, permeten localitzar en el territori les
entrades dels habitatges on viuen els ciutadans o locals on es desenvolupen activitats
socioeconòmiques i assignar-li una adreça o unes coordenades. Tanmateix també s'informa
semànticament de tots els components de la via, disgregant i diferenciant-los per obtenir una
descripció exhaustiva de l'adreça.
En aquest document es detallen les especificacions que defineixen la seva estructura, les
característiques i el mètode de distribució i manteniment de les seves dades amb l’objectiu de
proveir de serveis que permetin la distribució de les dades en els formats que siguin més
interoperables possibles per a proporcionar-les entre les diferents entitats públiques.

1.2. Termes i definicions
Geocodificació: Procés que transforma la descripció d’una ubicació donada per les seves
coordenades, l’adreça o el nom d’un lloc, en una localització especifica de la superfície del
territori.
Adreça: Grup de components de text que informen del nom complet del punt d'accés a l'habitatge
o local on es poden desenvolupar activitats socioeconòmiques. Normalment les components de
l'adreça són tres, un defineix el nom de la via, un altre que indica el número de portal o número
policia i una última que assigna semànticament la unitat administrativa del municipi a la qual
pertany l'adreça.
Número portal o número policia: Component textual de l'adreça que descriu el número del punt
d'accés d'un habitatge o local. Els valors poden presentar-se amb un simple número, o compostos
i complementats amb lletres o descripcions. (4, 10-14, 3A, 3 BIS...).
Via: Denominació textual de l'espai de la via pública on no es troba cap edificació i on circula el
ciutadà, sigui a peu o en qualsevol altre tipus de vehicle.
Tram de via: Eix de l'espai de la via pública on no es troba cap edificació i on circula el ciutadà,
sigui a peu o en qualsevol altre tipus de vehicle.
Model conceptual: Procés per crear una definició abstracta d’una porció del món real i/o un
conjunt de conceptes relacionats. Els models conceptuals es descriuen per mitjà del llenguatge
de l’esquema conceptual a través de la norma ISO 19101.
87

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

Esquema d’aplicació: Descripció formal de l’estructura i contingut de les dades per portar a terme
implementacions de format.
Model de dades: És un conjunt d'eines gràfiques i semàntiques que permeten descriure
l'estructura d'una base de dades d'un sistema d'informació i que determina com s'organitzen i és
gestionen les dades.
Municipi: El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de
participació ciutadana en els assumptes públics.[article46.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’Abril], pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
GML: Estàndard geoespacial obert que serveix alhora com a llenguatge de modelització de dades
geogràfiques i com a format d'emmagatzematge, de transport i d'intercanvi de dades entre
sistemes.
Normativa ISO 10646: Definició el conjunt de caràcters universals. (UCS)
Normativa ISO 19115: Norma que descriu els conjunts de dades geogràfiques per mitjà de
l’establiment d’un conjunt de definicions i terminologies els tipus de representació espacial.
Normativa ISO 19110: Metodologia per a la creació de catàlegs d’elements.
Normativa ISO 19131: Especificacions de productes de dades.
Normativa ISO 19103: Llenguatge de modelat conceptual.
Normativa ISO 19109: Regles per l’esquema d’aplicació.
Normativa ISO 19137: Perfils generalment emprat al model espacial.
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1.3. Abreviatures
AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona.

DGC

Direcció General del Cadastre.

ETRS

European Terrestrial Reference System. Sistema de Referència Terrestre
Europeu.

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989(ITRF89 época 89,0).

EPSG

European Petroleum Survey Group.

GAMB

Guia de carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

GDB

Geobase de dades de fitxer ESRI (Geodatabase)

GML

Geography Markup Language.

GRS80

El·lipsoide de referència geodèsic 1980 (Geodetic Reference System 1980).

INE

Instituto Nacional de Estadística.

INSPIRE

Infraestructure for Spatial Information in Europe. Infraestructura per a les dades
espacials a Europa.

ISO

International Standardization
d’estandardització.

MTM-1M

Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000.

UCS

Universal Character Set. Sistema de codificació de caràcters.

UTC

Coordinated Universal Time. Temps Universal Coordinat.

UTM

Universal Transverse Mercator. Universal transversa de Mercator.

UML

Unified Modelling Language. Llenguatge unificat de modelatge.

Organization.

Organització

internacional
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2. Àmbit d’aplicació de les especificacions
Es poden establir dos tipus d’àmbit, un d’aplicació genèric que es defineix com el territori
anomenat àmbit metropolità i que recull en un segon àmbit més específic, el conjunt dels trentasis municipis que conformen l’ens supramunicipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
A l’extensió geogràfica de l’AMB, s’inclouen els municipis, per ordre alfabètic de: Badalona, Badia
del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del
Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei,
Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant
Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma
de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

3. Identificació del producte
3.1. Títol
Guia de carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (GAMB).

3.2. Resum
La Guia de carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es un recull de les vies urbanes i
interurbanes, i la relació d’aquestes vies amb les seves aproximacions postals que conformen els
trenta-sis municipis que pertanyen a l’AMB. La seva font primària d’obtenció de les dades prové
principalment del Mapa Topogràfic Metropolità a escala 1:1000 que es distribueix des de la secció
de Cartografia. Aquestes dades es complementen amb la denominació dels municipis i dels noms
de les seves vies mitjançant la col·laboració dels serveis tècnics dels ajuntaments. La xarxa viària
s’emmarca sobre un fons cartogràfic basat en diferents bases i límits oficials.

3.3. Categoria del tema
Segons a la normativa ISO 19115, que descriu els conjunts d’informació que es poden definir, la
GAMB es localitza en les seguents categories d’informació espacial:
-

Localització: Informació posicional i serveis, adreces, xarxes geodèsiques, punts de
control i zones postals.
Transport: Mitjans i ajudes per transportar persones i mercaderies.
Límits: Descripcions legals del terreny. Límits administratius i polítics.
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3.4. Resolució espacial
Les dades de la GAMB es troben referides en una única escala i és la proporcionada pel valor de
l'escala del Mapa topogràfic metropolità a escala 1:1000. Els productes derivats es poden
proporcionar en una escala 1:8000 i 1:10000

3.5. Extensió geogràfica
L’extensió geogràfica del producte de la guia metropolitana de carrers, inclou tots els municipis
esmenats en l’apartat 1 i es troba delimitat per les següents coordenades geogràfiques:
-

Límit de longitud Oest : 1.845 (10 50’ 42’’)
Límit de longitud Est : 2.298 (20 17’ 52.8’’)
Límit de latitud Sud : 41.265 (410 15’ 54’’)
Límit de latitud Nord : 41.575 (410 34’ 30’’)

3.6. Objectius
El propòsit general del model d’adreces de la GAMB és la de complir la funció de cartografia de
base i haurà de permetre la possibilitat de realitzar els següents casos d’ús, opcions de consulta i
de navegació:
Localització directa de les adreces postals (Geocodificació directa)
-

Assignar una coordenada a una direcció postal.
Assignar coordenades a cada tipus d’unitat administrativa municipal.

Localització inversa de les adreces postals (Geocodificació inversa)
-

Assignar coordenades a cada tipus d’unitat administrativa municipal
Assignar una adreça postal a un parell de coordenades.

3.7. Tipus de representació espacial
El tipus de representació són objectes espacials vectorials de tipus punt, línia i polígon, definits a
la normativa ISO 19115 que contenen atributs descriptors que defineixen les seves
característiques.

4. Sistema de referència
4.1. Sistema de referència geodèsic
El model de dades GAMB utilitza el sistema de referència geodèsic tridimensional anomenat
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989 (ITRF89 época 89,0), que es basa en
l'el·lipsoide GRS80 (Geodetic Reference System 1980), d’Acord a la directiva INSPIRE 2007/2/EC,
es va publicar el reial decret 1071/2007 on s’establia com a sistema geodèsic de referència en tot
el territori espanyol i es troba constituït per:
Semieix major: a=6.378,137 km
Semieix menor: b=6356,752 km
Aplanament f= 1/298,257222101
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4.2. Sistema cartogràfic de representació
El sistema de representació cartogràfica és la projecció conforme Universal Transversa de
Mercator (UTM), localitzat en l’àmbit d’aplicació en el FUS 31N (ETRS-TM31) i que segons el reial
decret 1071/2007 del 27 de Juliol s’estableix com a sistema reglamentari. (estatal)
Els eixos del sistema de coordenades són com a X la direcció Est i Y com la direcció Nord.

4.3. Sistema de referència temporal
Per a les dades amb atributs de tipus data, s’agafa com a sistema de referència temporal el
calendari gregorià i per al temps emprem el Temps Universal Coordinat (UTC).

5. Estructura i contingut de les dades
5.1. Principis de creació de l’esquema
Tots els esquemes d’aplicació es modelen conforme al modelat general d’objectes geogràfics que
s’especifica en la normativa ISO 19109: 2005 Informació Geogràfica - Regles per esquemes
d’aplicació. Dins de la sèrie ISO 19100 on el llenguatge UML és el preferent per descriure els
esquemes conceptuals.
Un esquema d’aplicació proporciona una descripció formal de l’estructura de les dades i el seu
contingut. Conté les descripcions dels objectes geogràfics mitjançant classes, les seves
característiques amb uns atributs i com es relaciona amb les altres classes, siguin amb informació
espacial o sense.

5.2. Representació dels tipus de característiques
Representació geomètrica
Per a descriure correctament els tipus d’atributs espacials dels fenòmens que es representa en el
model espacial, s’utilitza la norma ISO 19137 : 2007 : Informació Geogràfica – Perfil essencial de
l’esquema espacial. D’acord com defineix aquesta norma, s’empren les següents primitives
geomètriques:
-

-

-

GM_Curve: Una seqüència de segments que es troben compostos per dos nodes definits
per dues coordenades materialitzades per una línia recta. En el model es defineix el
fenomen d’eix de tram de via com una línia.
GM_Point: Localització d’un fenomen mitjançant dues coordenades (X,Y), establert
gràficament com a un punt. En el model es defineix com a punt d’entrada o portal de
l’adreça.
GM_Surface: És una figura plana, formada per un nombre finit de segments lineals
seqüencials que comencen i acaben el mateix node definit per dues coordenades (X,Y).
En el model es defineixen com a polígons, els límits municipals que marquen l’àmbit
geogràfic.
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Identificadors
Dintre del model s’estableix un identificador en tots els objectes geogràfics i alfanumèrics que
sigui únic entre tots els identificadors utilitzats per distingir-los entre altres objectes, siguin
geogràfics o alfanumèrics.
L’identificador principal del model d’adreces és la via i s’ha de seguir una estratègia de generació
que el faci únic i persistent en el temps, que serveixi com a identificador primari per a uns altres
objectes del model.
L’identificador principal o primari es troba compost per una part amb un codi fix que es manté en
un altre registre i un segon codi que s’assigna de manera incremental o seqüencial.
En l’esquema obtenim altres identificadors de codi que descriuen característiques o atributs que
es poden relacionar mitjançant les relacions amb aquests codis.

5.3. Fenòmens
El model contempla fenòmens geogràfics i no geogràfics del món real que es representen en
quatre nivells principals mitjançant la norma ISO 19107 que proporciona les eines per descriure
les característiques espacials:
En el primer nivell, es localitza i representa l’àmbit geogràfic territorial del municipi on s’ubiquen
espacialment els noms i els eixos dels carrers establint-ho mitjançant un límit de pertinença. Es
representa amb el tipus d’objecte geogràfic Municipi que conté uns atributs que descriuen el nom
del municipi associat a un codi municipal, la seva superfície total, les dates de creació i modificació
de la seva geometria o descripcions. Es troba relacionada amb l’objecte de tipus taula Via
mitjançant una relació d’associació.
La taula de relació Municipi_via, identifica quines són les vies que poden pertànyer a més d'un
municipi, d'aquesta manera a la taula es pot relacionar cadascun dels identificadors de via, amb
el codi INE municipal al qual pertany.
En el segon nivell es troben els noms de les vies representades amb la classe Via, que conté uns
atributs que defineixen per parts el nom sencer de la via. Els atributs que ho componen són el
tipus de via, el nexe o article d'unió de la via i el nom de la via, que s’identifiquen mitjançant les
taules TipusVia, NexeVia i NomVia.
Cadascuna de les vies té un identificador únic compost, que identifica unívocament amb la classe
de tipus geogràfic Tram per mitjà d’una relació d’associació.
Per a les diferents parts que componen l’adreça s’utilitzen les taules de dades on es troben uns
valors potencials i coneguts que es poden adoptar. S’assignen aquests codis amb els atributs
TipVia, NexeVia i NomVia que es relacionen amb les taules TipusVia, NexeVia i NomVia.
El nom de via d’una adreça pot tenir moltes interpretacions i traduccions, encara que l’oficialitat
del nomenclàtor marqui el nom correcte, l’usuari pot realitzar la cerca de diferents maneres i
idiomes i el model ha de permetre trobar aquestes variacions de nom. Aquest fenomen, es
representa amb la classe SinonimVia on s’indica una descripció dels possibles noms per a un únic
codi de nom de via i es relaciona amb la llista de codi NomVia mitjançant una relació d’associació.
La via en el llarg de la seva vida, pot rebre moltes modificacions i el model ha de tenir la capacitat
d'emmagatzemar les variacions que ha sofert, és per això que es disposa de la classe de dades
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Varianter, on es defineixen els variants i/o modificacions d'adreça que es poden trobar d'una
única via. La classe es relaciona mitjançant una relació d'associació amb la classe Via.
Al tercer nivell es tenen els eixos de les vies, que es defineixen com l’espai de la via pública on no
es troba cap edificació i on circula el ciutadà, sigui a peu o en qualsevol altre vehicle. Es representa
amb el tipus d’objecte geogràfic Tram que localitza espacialment la seva situació en el municipi i
detalla la paritat dels portals que té associat. Cadascun dels trams disposa d’un identificador únic
seqüencial del tram, per relacionar-ho amb la classe Via mitjançant la taula de relació Via_Tram.
La taula de relació Via_Tram identifica els trams que poden tenir relacionat més d’un identificador
de via, com en el cas dels trams que comparteixen nom amb un altre municipi o tenen un nom
diferent.
Per a descriure la tipologia del tram, s’empra l’atribut TipTram que identifica amb un codi el tipus
de tram i es caracteritza mitjançant la classe TipusTram, on es troben els valors de codi i la
descripció del segment de via.
I en el quart i últim nivell es fixen la localització dels punts d’entrada als edificis o blocs de casa
on poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar activitats econòmiques o socials. Es
representa amb el tipus d’objecte geogràfic de punt Portal, que es caracteritza mitjançant un
atribut de text que descriu el número de placa que es troba físicament en l’entrada de l’edificació.
Els portals s’han de trobar localitzats prioritàriament dins de la parcel·la de l’edificació i mai en
l’eix del carrer.
Els portals per si sols, no defineixen cap adreça més enllà dels atributs comuns de tots els portals.
Quan es relaciona amb la classe Tram, que al mateix temps es relaciona amb la classe Via és quan
s’hereten les característiques i quan s’obté tota l’adreça completa.

5.4. Tipus d’Atributs
Els tipus de valors dels atributs de les classes es creen segons la normativa ISO 19103 i ISO 19107
que defineix el llenguatge del model conceptual i proporciona els tipus de dades emprats per a
caracteritzar atributs espacials i alfanumèrics.

ISO 19013:2005 Llenguatge del model conceptual
-

Tipus primitiva: Integer, Number, CharacterString, Date
Tipus derivada: Measure, Length, double

ISO 19017:2003 Model Espacial
-

Tipus Geometria primitiva: GM_Point
Tipus Geometria Coordenada: GM_Curve, GM_Surface

Característiques bàsiques dels atributs
En cadascuna de les classes es defineixen dues característiques de l’estat dels atributs que influirà
en la inserció i actualització de les dades de la nostra base.
La primera característica és la possibilitat que l’atribut sigui obligatori o opcional, en el primer cas
s’obliga al fet que aquell atribut sempre es reculli la dada i sempre essent conscient que es pot
omplir amb informació. En el segon cas es dóna l’opció de no recollir la dada ja que no es manté
o no es disposa les dades amb una certa periodicitat. Els atributs que són opcionals s’informen
en el model amb l’estereotip <<voidable>> i sense cap els que són obligatoris.
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La segona característica és la capacitat de l’atribut d’admetre valors nuls, definit en l’atribut amb
la cardinalitat, amb valor de 1 per a atributs que no els admeten i de [0..1] per als que sí.
En el model s’identifica amb l’etiqueta [0..1] al final del nom de l’atribut els que admeten valors
nuls i sense cap etiqueta els que no.

5.5. Esquema d’aplicació UML
Per a la creació de l’esquema d’aplicació UML se segueix la norma ISO 19103 que descriu el
llenguatge per crear l’esquema mitjançant el llenguatge UML i en la normativa ISO 19109 que
explica les regles definir els fenòmens geogràfics materialitzant-lo en l’esquema d’aplicació UML.
L’esquema d’aplicació descriu l’estructura de les dades, diferenciant els fenòmens com a classes
que a la vegada tenen uns atributs que defineixen les seves característiques i que es poden
relacionar entre elles. En l’esquema s’identifiquen les classes d’objecte geogràfic en color marró,
i les classes de tipus de dada en color gris.

«FeatureType»
SentitVia
+
+

«FeatureType»
TipusTram

CodiSentit: Integer
Descripcio: CharacterString
+PotContenir

+
+

1

TipTram: Number
Descripcio: CharacterString

+PotTenir

+IdentificaSentit

1..*+PotIdentificar

1

1..*
«FeatureType»
Portal

«FeatureType»
Tram
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
geometry: GM_Curve
+
IdTram: Number
+
TipTram: Number
+
ParMin: Integer [0..1]
+PotTeniAssociat
+PertanyA +
ParMax: Integer [0..1]
+
SenMin: Integer [0..1]
«Composition»
1
0..* +
SenMax: Integer [0..1]
+
DataCrea: Date
+
DataMod: Date [0..1]
+
Font: CharacterString [0..1]
+
Sentit: Integer
+
Long: Number
+
+
+Identfica
1..*

geometry: GM_Point
IdPortal: CharacterString
IdTram: Number
CodIne: Integer
Text: CharacterString
Angle: Number [0..1]
NumIni: Integer [0..1]
Ll etraIni: CharacterString [0..1]
NumFi: Integer [0..1]
Ll etraFi: CharacterString [0..1]
ComPortal: CharacterString [0..1]
pq: CharacterString [0..1]
DataCrea: Date
DataMod: Date [0..1]

«FeatureType»
Via_Tram
+
+

«FeatureType»
TipusVia

Via_IdVia: Integer
Tram_IdTram: Number
+
+PotTenir +
+
1 +

+potTenir 1..*
«FeatureType»
Via

«FeatureType»
VariantVia
+
+
+
+
+
+
+

IdVariant: Integer
+PotTenir
IdVia: Integer
TipVia: Integer [0..1]
0..*
NexeVia: Integer [0..1]
NomVia: Integer [0..1]
DataCrea: Date
DataMod: Date [0..1]

+
+
+Identifica +
+
0..*
+
+
+
+
+

IdVia: Integer
EstatVia: Integer [0..1]
TipVia: Integer [0..1]
NexeVia: Integer [0..1]
NomVia: Integer [0..1]
NomComp: CharacterString
DataCrea: Date
DataMod: Date [0..1]
Inciden: CharacterString [0..1]
+PotContenir

1..*

Ti pVia: Integer
NomTipVia: CharacterString
NomAbr: CharacterString [0..1]
Ti pCGC: CharacterString [0..1]

+Identifica
1..*
+Identifica
+Identifica
1..*
1..*
+PotIdentificar
1..*

«FeatureType»
NexeVia

+PotTenir
1 +
+

NexeVia: Integer
NomNexevia: CharacterString

+PotTenir
«FeatureType»
NomVia

1
+
+

«FeatureType»
Municipi_Via
+
+

+PotTenir

NomVia: Integer
1
NomComplet: CharacterString

+Identifica
+
0..* +
+
+

«FeatureType»
Sinonim
IdSinonim: Integer
NomVia: Integer [0..1]
NomComplet: CharacterString
SinonimVia: CharacterString

+PotTenir 1
«FeatureType»
EstatVia

Municipi_CodIne: Integer
Via_IdVia: Integer
+
+

CodiEstat: Integer
Descripcio: CharacterString

+PotPertanyerA 1..*
«FeatureType»
Municipi
+
+
+
+
+
+

geometry: GM_Surface
CodIne: Integer
NomMuni: CharacterString
Superficie: Number
DataCrea: Date
DataMod: Date [0..1]

Fig.5.5.1 Diagrama de classes de l’esquema d’aplicació UML dels objectes geogràfics i taules auxiliars.
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5.6. Catàleg d’elements del model
Introducció
En el catàleg d'elements del model de la GAMB es descriuen el significat dels tipus de fenòmens
geogràfics i no geogràfics amb les seves diferents classes, els atributs associats que els componen,
els tipus d'atributs i les associacions que es produeixen entre elles.
Per a la seva descripció es pren de base la normativa ISO 19110 on es descriu una metodologia
per a la creació de catàlegs d’elements. També conté la descripció dels tipus de dades, dels
atributs i la definició dels rols de cadascuna de les associacions. Per cadascuna de les classes es
detallen en una taula amb els següents components:
-

-

Nom de la classe: Nom de la classe abreujat.
Definició: Descripció breu de la classe.
Abstracte: Si es tracta d’un tipus abstracte o no.
Atributs: definició de les característiques.
o Nom: Nom de l’atribut
o Definició: Descripció de l’atribut i les seves restriccions.
o Restriccions: descripció dels tipus de restriccions (integritat, referencial,...)
o Tipus de Valor: tipus de valor d’atributs definits i propis del model.
o Multiplicitat: [1] si no admet valors nuls i [0..1] per als que sí.
Associacions: Rols de les associacions definides amb les seves cardinalitats d’origen i
destí.

5.7. Taula de Classes
Tipus de classes geogràfiques
5.7.1.1. Municipi
Tipus de classe Geogràfic : Municipi
Nom de la classe

Municipi

Definició

Delimitació territorial dels 36 municipis que gestiona l’ens
supramunicipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
A causa del fet que alguns dels límits no han estat aprovats per la
Comissió de Delimitació Territorial no tots límits són oficials, i per
aquest motiu la seva delimitació no conté cap valor jurídic.

Abstracte

No

Atributs
Nom

geometry

Definició

Representació espacial dels municipis mitjançant un polígon.

Restriccions
Tipus de valor

GM_Surface

Multiplicitat

[1]

Nom

CodiINE

Definició

Codi oficial de la unitat administrativa de municipi que subministra
l'Institut nacional d'estadística.
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Restriccions

El codi consta de 4 dígits i és únic. A causa del fet que no són límits
oficials, la seva delimitació no conté cap valor jurídic.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

NomMuni

Definició

Nom oficial del municipi

Restriccions
Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

Nom

Superficie

Definició

Càlcul de la superfície del municipi en m²

Restriccions
Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[1]

Nom

DataCrea

Definició

Data de la creació de la classe d'objecte geogràfic.

Restriccions
Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[1]

Nom

DataMod

Definició

Data de modificació d'un o més dels atributs que es descriuen.

Restriccions

Admet valors nuls si des del moment de la seva creació no s'ha
produït cap modificació de les dades.

Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[0..1]

Associacions

Municipi [1..*], +conteVies
Via [1..*], +pertanyA
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5.7.1.2. Tram
Tipus de classe Geogràfic : Tram
Nom de la classe

Definició

Tram
Eix de l'espai de la via pública on no es troba cap edificació i on
circula el ciutadà, sigui a peu o en qualsevol altre tipus de vehicle. Els
segments dels trams s'extreuen de la cartografia del producte del
Mapa Topogràfic a escala 1:1000, que rep una actualització constant.
Es recullen els eixos d'àmbit urbà i interurbà (Carreteres i camins).

Abstracte

No

Atributs
Nom
Definició

geometry
Objecte espacial lineal que descriu la connectivitat de la xarxa entre
dos punts. Es representa amb l'objecte geogràfic polilínia definit a la
norma ISO 19107:2003 Esquema espacial.

Restriccions
Tipus de valor

GM_Curve

Multiplicitat

[1]

Nom

IdTram

Definició

Identificador únic seqüencial del tram de la via.

Restriccions

Només pot admetre un valor.

Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[1]

Nom
Definició

TipTram
Atribut de definició per llista de codi de la jerarquia viària del tram.

Restriccions

Els codis de tipologia de tram es troben en la llista de codi TipusTram

Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[1]

Nom

ParMin
Valor mínim del conjunt de números de portals parells associats en
el tram.
Hi ha trams que podrien no tenir associat cap portal, i per tant pot
admetre valors nuls.

Definició
Restriccions
Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

ParMax
Valor màxim del conjunt de números de portals parells associats en
el tram.

Definició
Restriccions

Hi ha trams que podrien no tenir associat cap portal, i per tant pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

SenMin

Definició

Valor mínim del conjunt de números de portals senars associats en el
tram.
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Restriccions

Hi ha trams que podrien no tenir associat cap portal, i per tant pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

SenMax
Valor màxim del conjunt de números de portals senars associats en
el tram.

Definició
Restriccions

Hi ha trams que podrien no tenir associat cap portal, i per tant pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

DataCrea

Definició

Data de la creació de la classe d'objecte geogràfic.

Restriccions
Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[1]

Nom

DataMod

Definició

Data de modificació d'un o més dels atributs que es descriuen.

Restriccions

Admet valors nuls si des del moment de la seva creació no s'ha
produït cap modificació de les dades.

Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[0..1]

Nom

Font
Entitats de caràcter nacional, local o supramunicipal de les que s'han
obtingut la geometria dels eixos dels trams.

Definició
Restriccions

És un atribut opcional i pot admetre valors nuls. El seu valor per
defecte serà "AMB_MTM1M".

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]

Nom

Sentit
Sentit de circulació dels vehicles en l'eix del tram. Es defineix segons
un codi les tres definicions de sentit de circulació, sentit únic, doble i
reversible.
És un atribut opcional i pot admetre valors nuls ja que en certs
moments no es disposa de la dada.

Definició
Restriccions
Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

Long

Definició

Longitud total del tram en metres.

Tipus de valor

En el cas de modificació de la geometria del tram, el model ha de
permetre refer automàticament la seva longitud.
Number

Multiplicitat

[1]

Restriccions

Tram[0..*], +PotTenirAssociats
Associacions

Portal[1], +pertanyA
Tram[1], +EsIdentificat
Via [1..*], +PotTenir
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5.7.1.3. Portal
Tipus de classe Geogràfic : Portal
Nom de la classe

Portal
Localització geomètrica en forma de punt donat amb dues
coordenades X, Y, que identifica el número d'entrada dels edificis o
blocs de casa on hi poden viure persones i/o s'hi poden
desenvolupar activitats econòmiques o socials.

Definició

Es pot representar mitjançant un número, número amb lletra,
únicament la lletra o pel punt quilomètric en el cas de les carreteres.
Els valors dels portals poden presentar-se amb un simple número, o
compostos i complementats amb lletres o descripcions. (4, 10-14,
3A, 3 BIS...). La classe, amb els seus atributs, permet descompondre
aquest valor en totes les seves parts.

Abstracte

No

Atributs
Nom

geometry

Definició

Objecte espacial puntual que geolocalitza l'entrada de les
edificacions per mitjà d'una etiqueta de text. Es representa amb
l'objecte geogràfic punt definit a la norma ISO 19107:2003 Esquema
espacial.

Restriccions
Tipus de valor

GM_Point

Multiplicitat

[1]

Nom

IdPortal

Definició

Identificador únic del portal que no es duplica en tota la classe.
L'identificador es genera mitjançant els quatre primers dígits del
CINE del municipi al qual pertany, seguit d’un guió baix, més el
número seqüencial.

Restriccions

No admet valors nuls

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

Nom

IdTram

Definició

Identificador únic seqüencial del tram de la via que s’empra per
relacionar-ho amb la classe Via. Només pot contenir un únic
identificador.

Restriccions

Només pot admetre un valor.

Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[1]

Nom

CodiINE

Definició

Codi oficial de municipi que subministra l'Institut nacional
d'estadística. Es relaciona amb la classe Municipi i Tram

Restriccions

El codi consta de 4 dígits i és únic.
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Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

Restriccions
Tipus de valor

Text
Valor sencer del text que forma la definició del portal o punt
quilomètric.
No admet valors nuls
CharacterString

Multiplicitat

[1]

Nom

Angle

Definició

Valor de l'angle de rotació del text, que serveix per etiquetar els
valors dels portals

Restriccions

El valor permet nuls degut a que no sempre obtenim el valor de
l'angle de les bases cartogràfiques emprades.

Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NumIni

Definició

Valor numèric inicial del portal.

Restriccions

Es poden tenir valors nuls en els casos que els textos dels portals
vinguin representats només per lletres. Sempre ha d'estar omplert
quan el valor de l'atribut del pq sigui nul.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

LletraIni

Definició

Lletra inicial del portal que pot aparèixer com a complement o com a
text individual.

Restriccions

Poden contenir valors nuls en el cas que el valor de l'atribut text no
contingui cap lletra com a complement.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NumFi

Definició

Valor numèric final del portal.

Restriccions

Pot coincidir amb el número inicial de portal en els casos que siguin
portals simples i no compostos. Poden tenir valor nul quan el portal
ve representat només per lletres. Sempre ha d'estar omplert quan el
valor de l'atribut del pq sigui nul.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

LletraFi
Lletra final del portal que pot aparèixer com a complement o com a
text individual.

Definició

Definició
Restriccions

Poden contenir valors nuls en el cas que el valor de l'atribut text no
contingui cap lletra com a complement.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

ComPortal
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Definició

Complement del portal que ajuda a identificar amb més precisió la
situació del portal. Es recullen els portals que poden pertànyer a un
àmbit urbanístic o d'edificació com potser un edifici, bloc d'edificis,
urbanitzacions, polígon industrial, etc…

Restriccions
Tipus de valor

Pot contenir el valor nul
CharacterString

Multiplicitat

[0..1]

Nom

Pq

Definició

Punt quilomètric de l'adreça, es presenta majoritàriament en eixos
viaris interurbans (Autopistes, autovies, carreteres, etc..)

Restriccions

Pot contenir el valor nul. Conté un valor quan no es troba en els
valors dels atributs NumIni, NumFi.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]

Nom

DataCrea

Definició

Data de la creació de la classe d'objecte geogràfic.

Restriccions
Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[1]

Nom

DataMod

Definició

Data de modificació d'un o més dels atributs que es descriuen.

Restriccions

Admet valors nuls si des del moment de la seva creació no s'ha
produït cap modificació de les dades.

Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[0..1]

Associacions

Portal[1], +Pertanya
Tram[0..*], +PotTenirAssociats

Tipus de dada
5.7.1.4. Via
Tipus de classe taula : Via
Nom de la classe

Definició

Via
Denominació textual de l'espai de la via pública on no es troba cap
edificació i on circula el ciutadà, sigui a peu o en qualsevol altre tipus
de vehicle. Es descriu el tipus de via, l'estat físic i defineix el nom
complet de la via descompost en totes les seves parts principals,
tipus de via, nexes d'unió i el nom de la via.
Aquesta es relaciona mitjançant diferents identificadors amb les
classes Tram, municipi i VariantVia.

Abstracte

No

Atributs
Nom

IdVia
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Definició

Identificador del nom complet del tram de la via. Identificador
compost pels quatre primers dígits amb el codi INE del municipi al
qual pertany, seguit d'un número seqüencial.

Restriccions
Tipus de valor

No admet valors nuls.
Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

EstatVia

Definició

Estat físic en el qual es troba la via, determinada en la taula auxiliar
EstatVia on es pot trobar classificades les diferents casuístiques.

Restriccions

Pot admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

TipVia

Definició

Valor codificat del tipus de via que es troben definits a la taula
TipusVia, amb el seu nom complet.

Restriccions

Hi ha noms de via que no tenen tipus de via definit, pel qual pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NexeVia

Definició

Valor codificat del nexe que serveix d'unió entre el tipus i nom de
via. Es troben definits a la taula NexeVia amb el seu nom complet.

Restriccions

Hi ha noms de via que no tenen cap nexe d'unió, pel qual pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NomVia

Definició

Valor codificat del nom de la via que es troba definit a la taula
NomVia.

Restriccions

Es poden trobar vies que no tinguin nom, pel qual pot admetre
valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NomComp

Definició

Nom complet de la via amb els tres components principals, resultat
de la concatenació dels tres atributs principals que la componen,
Tipus de via + nexe de via + nom de via.
Ex. Carrer de la Marina [TipVia(12)+NexeVia(2)+NomVia(123)]

Restriccions

El valor no admet valors nuls, i en el cas que es trobi sense cap codi
assignat en els tres components de formació del nom de la via, es
deixa amb el valor "Sense Nom".

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]
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Nom

DataCrea

Definició

Data de la creació de la classe d'objecte.

Restriccions
Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[1]

Nom

DataMod

Definició

Data de modificació d'un o més dels atributs que es descriuen.

Restriccions

Admet valors nuls si des del moment de la seva creació no s'ha
produït cap modificació de les dades.

Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[0..1]

Nom

Inciden

Definició

Nom de la incidència que s'hi hagi produït en la via.

Restriccions

Pot admetre valors nuls en el cas que no s'hagi reportat cap
incidència.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]
Via[1..*], +Pertanya
Municipi[1..*], +conteVies

Associacions

Via[0..*], +PotTenir
VariantVia[1], +Identifica
Via[1], +Pertanya
Tram[0..*], +PotTenirAssociats

5.7.1.5. Variant de via
Tipus de classe taula : VariantVia
Nom de la classe

VariantVia

Definició

Denominació textual de les possibles derivacions que pot tenir una
via, tant en l'àmbit històric com a funcional.

Abstracte

No

Atributs
Nom

IdVariant

Definició

Identificador únic de la variant de la via. Identificador compost pel
nom abreujat de "Variant" format per 3 lletres var, seguit d'un
número seqüencial.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

Nom

IdVia

Definició

Identificador del nom complet del tram de la via. Identificador
compost pels quatre primers dígits amb el codi INE del municipi al
qual pertany, seguit d'un número seqüencial.
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Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

TipVia

Definició

Valor codificat del tipus de via que es troba definit amb la llista de
codi TipusVia amb el seu nom complet.

Restriccions

Hi ha noms de via que no tenen tipus de via definit, pel qual pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

TipusVia

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NexeVia
Valor codificat del nexe que serveix d'unió entre el tipus i nom de
via. Es troben definits amb la llista de codi NexeVia amb el seu nom
complet.

Definició
Restriccions

Hi ha noms de via que no tenen cap nexe d'unió, pel qual pot
admetre valors nuls.

Tipus de valor

NexeVia

Multiplicitat

[0..1]

Nom

NomVia

Definició

Valor codificat del nom de la via que es troba definit amb la llista de
codi NomVia.

Restriccions

Es poden trobar vies que no tinguin nom, pel qual pot admetre
valors nuls.

Tipus de valor

NomVia

Multiplicitat

[0..1]

Nom

DataCrea

Definició

Data de la creació de la classe d'objecte.

Restriccions
Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[1]

Nom

DataMod

Definició

Data de modificació d'un o més dels atributs que es descriuen.

Restriccions

Admet valors nuls si des del moment de la seva creació no s'ha
produït cap modificació de les dades.

Tipus de valor

Date

Multiplicitat

[0..1]

Associacions

VariantVia[1], +Identifica
Via[0..*], +PotTenir
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5.7.1.6. Sinònim de via
Tipus de classe taula : SinonimVia
Nom de la classe

SinonimVia

Definició

Descripció dels possibles noms per a únic codi de nom de via.

Abstracte

No

Atributs
Nom

IdSinonim

Definició

Codi identificador del sinònim del nom de via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

NomVia

Definició

Codi identificador únic del nom de la via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

SinonimVia

Definició

Descripció del sinònim del nom de via.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

Taules de relació
5.7.1.7. Relació de Via i Tram
Taules de relacio : Via_Tram
Nom de la classe

Via_Tram

Definició

Taula que relaciona la taula via amb la taula tram, identificant per a
cadascun dels trams els possibles identificadors de via que es trobin
relacionats. Els trams poden tenir variïs noms de via al pertànyer a
diferents municipis, conservant una única geometria de tram.

Abstracte

No

Atributs
Nom

Via_IdVia

Definició

Identificador del nom complet del tram de la via. Identificador
compost pels quatre primers dígits amb el codi INE del municipi al
qual pertany, seguit d'un número seqüencial.

Restriccions

No admet valors nuls

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom
Definició

Tram_IdTram
Identificador únic seqüencial del tram de la via.
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Restriccions

No admet valors nuls

Tipus de valor

Number

Multiplicitat

[1]

5.7.1.8. Relació de Municipi i Via
Taules de relacio : Municipi_Via
Nom de la classe

Via_Tram

Definició

Taula que relaciona la taula municipi amb la taula via, identificant per
a cadascun dels municipis quines són les vies que li pertanyen i
quines són les vies que pertanyen a diferents municipis.

Abstracte

No

Atributs
Nom

Municipi_CodIne

Definició

Codi oficial de la unitat administrativa de municipi que subministra
l'Institut nacional d'estadística.

Restriccions

El codi consta de 4 dígits i és únic. A causa del fet que no són límits
oficials, la seva delimitació no conté cap valor jurídic.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

Via_IdVia

Definició

Identificador del nom complet del tram de la via. Identificador
compost pels quatre primers dígits amb el codi INE del municipi al
qual pertany, seguit d'un número seqüencial.

Restriccions

No admet valors nuls

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Taules auxiliars
5.7.1.9. Tipus de via
Taules auxiliars : TipusVia
Nom de la classe

TipusVia

Definició

Llista que conté codificats tots els noms dels possibles tipus de via
que es poden trobar en el model.

Abstracte

No

Atributs
Nom

TipVia

Definició

Codi identificador únic del tipus de via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]
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Nom

NomTipVia

Definició

Nom complet del tipus de via amb la seva primera lletra en
majúscula.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

Nom

NomAbr

Definició

Nom abreujat del tipus de via on sempre es troba la seva primera
lletra en minúscula

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]

Nom

TipCGC

Definició

Nom del tipus de via definit per la Direcció general del Cadastre.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[0..1]
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5.7.1.10. Nexe de via
Taules auxiliars : NexeVia
Nom de la classe

NexeVia

Definició

Llista que conté codificats tots els possibles nexes d'unió que es pot
trobar en el model.

Abstracte

No

Atributs
Nom

NexeVia

Definició
Restriccions

Codi identificador únic del nexe d'unió de la via
No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

NomNexeVia

Definició

Nom complet del nexe d'unió de la via amb la seva primera lletra en
majúscula.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

5.7.1.11. Nom de via
Taules auxiliars: NomVia
Nom de la classe

NomVia

Definició

Llista que conté codificats tots els possibles noms de via que es
poden trobar en el model.

Abstracte

No

Atributs
Nom

NomVia

Definició

Codi identificador únic del nom de la via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

NomComplet

Definició

Nom complet del nom de la via amb la seva primera lletra en
majúscula.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

109

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

5.7.1.12. Tipus de tram
Taules auxiliars : TipusTram
Nom de la classe

TipusTram

Definició

Llista que conté codificats tots els possibles tipus de trams que es
poden trobar en la classe Tram.

Abstracte

No

Atributs
Nom

TipTram

Definició

Codi identificador únic del tipus de tram.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

Descripció

Definició

Definició del tipus de tram.

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

5.7.1.13. Sentit de circulació
Taules auxiliars : SentitVia
Nom de la classe

SentitVia

Definició

Llista que conté codificats tots els possibles valors que poden
adquirir el sentit de circulació en un tram.

Abstracte

No

Atributs
Nom

CodiSentit

Definició

Codi identificador del tipus de sentit de circulació

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

Descripció

Definició

Definició del tipus de sentit de circulació

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]
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5.7.1.14. Tipus d’estat de la via
Taules auxiliars :: EstatVia
Nom de la classe

EstatVia

Definició

Llista que conté els possibles tipus d'estat de via en un tram.

Abstracte

No

Atributs
Nom

CodiEstat

Definició

Codi identificador del tipus d'estat de via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

Integer

Multiplicitat

[1]

Nom

Descripció

Definició

Definició del tipus d'estat de via

Restriccions

No admet valors nuls.

Tipus de valor

CharacterString

Multiplicitat

[1]

6. Captura de les dades
El producte de la Guia de Carrers de l’Àrea Metropolitana de Barcelona obté les seves dades
principals del producte del Mapa Topogràfic Metropolità a escala 1:1000, una base topogràfica
contínua en tres dimensions que recull les dades de l’àmbit urbà i rústic dels trenta-sis municipis
de l’AMB.
Aquesta cartografia és oficial i es troba registrada en el Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i
per tant té el caràcter de cartografia oficial. S'elabora per restitució fotogramètrica i es realitzen
exhaustius treballs de revisió de camp i controls de qualitat geomètrica, així com revisions
toponímiques de tots els elements que componen la base. Els fulls de cartografia, s'elaboren
d'acord amb diferents plecs d'especificacions de producte i de format, tots ells oficials.
La cadència d’actualització d’aquesta base cartogràfica és constant i es duu a terme mitjançant la
signatura de convenis entre l’AMB i les diferents administracions locals.
Contrastada la qualitat i l'oficialitat de les dades del MTM-1M que es genera des de la secció de
Cartografia, es fan servir els següents elements per a emplenar la base de dades de la GAMB.
Tots els elements que es descriuen a continuació s’han extret dels elements de diccionari de la
cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000.
-

-

La xarxa viària s’obté mitjançant la representació dels eixos de via urbà i interurbà que es
recullen en els fulls DGN amb els elements de comunicació codificats com a COM_18,
COM_19, COM_22, COM_23, COM_24, i que es defineix com a una línia imaginària que
divideix longitudinalment una via aproximadament en dues parts iguals.
Es construeix la línia de l’eix amb vèrtexs a les cruïlles i tenint en compte les seves
propietats geomètriques i topològiques, amb la màxima precisió possible i fidel als
marges de la via, tenint cura de connectar-los correctament amb eixos d'altres tipus de
vialitat.
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-

-

-

-

Es classifiquen i codifiquen segons la ubicació de l’eix i es fa un ús per mantenir la
classificació i la continuïtat de les línies:
o Eix de via urbana pavimentat, no pavimentat, autopistes, autovies, altres
carreteres asfaltades, camí i pista forestal.
Els portals o números de policia que identifiquen els edificis que s’associen a cadascun
dels eixos, s’incorporen amb l’element de toponímia codificat amb el codi TOP_07 i que
es poden trobar en cadascun dels fulls DGN. Es recullen tots els números i lletres que
figuren a les plaques identificatives en format de topònim lineal, que posteriorment
s’exporta en format de topònim puntual adoptant les característiques textuals per a la
seva posterior representació de l’etiqueta.
Els punts quilomètrics es recullen de la mateixa categoria de toponímia amb el valor
codificat TOP_04, que recull les fites situades al lateral de les carreteres i que serveixen
per geocodificar les adreces que no disposen de numeració de portal.
Els àmbits geogràfics dels 36 municipis i les seves dades associades es recullen amb el
codi per la seva part alfanumèrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i per la part
geomètrica es componen d'alguns dels límits oficials aprovats per la comissió de
delimitació territorial de Catalunya i d'altres no oficials que encara no han sigut aprovats.

7. Manteniment de les dades
7.1. Control del Model
Per al manteniment de les dades es porta a terme un control històric dels objectes en el que es
detalla el cicle de vida de cadascuna de les classes que forment part del model, recollint totes les
seves modificacions que han sofert les característiques geomètriques o d’atribut i la data en el
qual s’ha creat i modificat.
Cadascuna de les instàncies d’objecte té un identificador únic que es conserva durant tota la seva
representació en el seu temps de vida útil.
Les validacions es realitzen per un equip tècnic que estableixen un control de seguiment i qualitat
exhaustiu de les dades, en col·laboració amb les entitats locals que proporcionen les dades
oficials.

7.2. Freqüència de Manteniment
La seva freqüència de manteniment es troba lligat en part per l’actualització del MTM-1M, que a
la vegada depèn de convenis quadriennals que poden modificar el territori i en conseqüència el
producte derivat de la guia de carrers.
Anteriorment es realitzava l’actualització amb una periodicitat d’uns 4 anys aproximadament, en
col·laboració amb els tècnics dels ajuntaments que disposen de la informació més actualitzada i
oficial possible.
Com que es disposa d'una base de dades centralitzada, es poden realitzar les modificacions i
actualitzacions constants en el temps per l'equip tècnic de la secció.
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8. Distribució del producte
8.1. Format de distribució de la informació
Les dades de la GAMB, s’emmagatzemen en una base de dades amb el programari de sistema de
gestió de base de dades Oracle 11g i s’implementen fitxers en diferents formats de representació
geogràfica que permeten fer ús del servei al màxim d’usuaris possibles.
Es generen els diferents formats per mitjà d’un procés ETL que permet implementar nous models
partint del model original i que són conformes amb les diferents normatives i estàndards
internacionals referides a la distribució dels conjunts de dades amb component espacial.

8.2. Organització de les dades
Els objectes emmagatzemats en classes i tipus de classe geogràfiques que es poden trobar al
SGBD, disposen de la informació en continu dels trenta-sis municipis que componen la GAMB,
però en el moment de la seva distribució dels diferents formats, s’implementa per la unitat de
distribució de municipi. Es lliuraran tot el que forma part del model de dades amb la informació
continguda necessària, opcional i obligatòria.

8.3. Fitxers
El model de dades de la guia de carrers de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'implementa en
tres formats, shapefile, geobase de dades de fitxer i GML. Cadascun dels formats contindrà la
mateixa informació i es distribueixen per municipis i en continu amb la totalitat dels municipis.
Els noms dels fitxers generats es componen per parts amb una nomenclatura de fitxers on
s’identifiquen les seves característiques principals.

8.3.1. Shapefile
S’implementa el format shapefile, generant en cadascuna de les classes amb geometria associada
definides al model un fitxer shapefile del tipus de geometria. Els tipus de classes que no contenen
geometria associada, s’implementen com una taula en format .dbf.
Els noms dels camps es definiran segons es descriuen en el model lògic que s'ha emprat per a la
creació de l'esquema a Oracle i els tipus de dades seran els mateixos que s'enumeren en
l'esquema d'aplicació, el catàleg d'objectes geogràfics i les taules auxiliars d'aquestes
especificacions.
Cadascun dels shapefiles, contindran el fitxer del sistema de referència (.prj) i els fitxers
corresponents .shx i .dbf amb una nomenclatura que es compondrà de les següents parts que
poden ser fixes representades amb la lletra en negreta i variables sense negreta:
-

Acrònim del producte: “gamb”
Versió de les especificacions de producte: “v10”
Format d’implementació: “shp”
Codi INE municipals “cine”: Consta de quatre dígits i el proporciona l’Institut Nacional
d’estadística. Ex. “8077”
Data d’implementació “aaaammdd”: És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació, té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l’any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. “20180430”.
113

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

-

-

Sistema de referència: Especifica el sistema de referència de les coordenades del model
i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “etrs89”
Nom del objecte: És un valor de la nomenclatura que varia segons el nom de la classe, té
una llargada màxima d'onze caràcters i defineix el nom del shapefile o de la taula, d'acord
amb el nom assignat en el model. Ex. "via"
Extensió del fitxer: Especifica el tipus de format de fitxer. “.shp/.dbf”

L’estructura del fitxer quedaria amb la següent nomenclatura d’exemple:
gambv10shp_cine_aaaammdd_etrs89_tram.shp
Es crea una nomenclatura de carpeta que agruparà tots els elements que componen el format,
amb un estructura semblant a la dels fitxers:
-

-

Acrònim del producte: “gamb”
Versió de les especificacions de producte: “v10”
Format d’implementació: “shp”
Codi INE municipals “cine”: Consta de quatre dígits i el proporciona l’Institut Nacional
d’estadística. Ex. “8077”
Data d’implementació “aaaammdd”: És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació, té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l’any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. “20180430”.
Sistema de referència: Especifica l’EPSG del sistema de referència de les coordenades del
model i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “25831”

L’estructura de la carpeta que agrupa tots els fitxers quedaria amb la següent nomenclatura
d’exemple:
gambv10shp_cine_aaaammdd_25831
S'implementa també totes les classes per a tot el continu dels trenta-sis municipis en una
nomenclatura de carpeta on no es defineix el codi INE municipi, i que contindrà la totalitat dels
elements de les classes del model per a tots els municipis:
gambv10shp_aaaammdd_25831
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8.3.2. Geobase de dades de fitxer
La geobase de dades és una estructura de dades natives per al programari Arcgis desktop que
s'utilitza per a la seva edició i administració de les dades. A la geobase de dades de fitxers, les
dades s'agrupen en una estructura de carpetes en una col·lecció de conjunts de dades
anomenades classes d'entitats (Feature class) amb un esquema d'atributs propis, que poden tenir
component geogràfica o només alfanumèrica en forma de taula.
S’implementa el nom de la geobase de dades de fitxer en un únic fitxer amb extensió .gdb amb
la nomenclatura següent:
-

-

-

Acrònim del producte: “gamb”
Versió de les especificacions de producte: “v10”
Format d’implementació: “gdb”
Codi INE municipals “cine”: Consta de quatre dígits i el proporciona l’Institut Nacional
d’estadística. Ex. “8077”
Data d’implementació “aaaammdd”: És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació, té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l’any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. “20180430” (aaaammdd).
Sistema de referència: Especifica l’EPSG del sistema de referència de les coordenades del
model i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “25831”
Nom del objecte: És un valor de la nomenclatura que varia segons el nom de la classe, té
una llargada màxima d'onze caràcters i defineix el nom del shapefile o de la taula, d'acord
amb el nom assignat en el model. Ex. "via"
Extensió del fitxer: especifica el tipus de format de fitxer. “.gdb”

S’obté la següent nomenclatura per al nom complet de la gdb:
gambv10gdb_cine_aaaammdd_25831.gdb
S’implementa dintre de la geobase de dades cadascuna de les classes d’entitat, d’acord a les
descripcions del model i del catàleg d’objectes de les especificacions, heretant els noms de les
classes i els tipus d’atributs descrits.
Conjuntament amb la geobase de dades s’adjunta l’esquema complert en format .xml
gambv10gdb_schema.xml
S'implementa també totes les classes per a tot el continu dels trenta-sis municipis en una
nomenclatura de carpeta on no definirem el codi INE municipi, i que contindrà la totalitat dels
elements de les classes del model per a tots els municipis:
gambv10gdb_aaaammdd_25831

8.3.3. GML
GML són les sigles en anglès de Geography Markup Language i és una extensió del llenguatge
XML i té la capacitat d'incorporar en el mateix fitxer les dades espacials de models de dades
vectorials com les dades ràster i de taules de dades alfanumèriques i temàtiques.
Dintre del fitxer es defineixen tot el conjunt de components d’esquema que permeten definir els
tipus d’objecte, les seves propietats segons els seus atributs i els objectes amb geometria amb
les taules que es relacionen segons l’esquema d’aplicació definit.
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La definició del GML es realitza mitjançant l’esquema d’aplicació UML, que es defineix en l’apartat
5.5 d’aquest document que es distribueix en format xml amb l’extensió .xsd
-

Nom del document d’esquema d’aplicació xml (.xsd) : gambv10gml.xsd

La seva distribució es realitza per municipi, agrupant totes les classes generades en un únic fitxer
amb l'extensió .gml i amb una nomenclatura específica que definim amb la següent estructura:
-

-

Acrònim del producte: “gamb”
Versió de les especificacions de producte : “v10”
Format d’implementació: “gml”
Codi INE municipals “cine”: Consta de quatre dígits i el proporciona l’Institut Nacional
d’estadística. Ex. “8077”
Data d’implementació “aaaammdd”: És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació, té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l’any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. “20180430” (aaaammdd).
Sistema de referència: Especifica l’EPSG del sistema de referència de les coordenades del
model i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “25831”
Extensió del fitxer: especifica el tipus de format de fitxer. “.gml”

S’obté la següent nomenclatura per al nom complet del fitxer gml:
gambv10gml_cine_aaaammdd_25831.gml

8.4. Serveis web
L’usuari es pot descarregar en format ràster (JPG i SID) la guia de carrers, no només amb la
informació de les vies i els seus portals sinó també la resta d’informació d’equipaments i serveis,
així com els seus punts d’interès i la seva toponímia.
També es disposa d’un servei web de geocodificació d’adreces que permet mitjançant peticions
de protocol REST i SOAP una sèrie de funcionalitats per obtenir la localització d’una adreça, entre
les quals es destaquen:
-

Geocodificació directa: s’obtenen unes coordenades a partir d’una adreça postal.
Geocodificació inversa: s’obté una adreça mitjançant unes coordenades donades.
Geocodificació massiva: s’obté un conjunt d’adreces a partir d’una llista d’adreces que
l’usuari proporciona a partir d’un document de text (csv,excel...).

Tots aquests serveis es poden consultar a través del Geoportal de Cartografia de l’AMB i des del
servei web de geocodificació d’adreces.

8.5. Codificació de caràcters estàndard emprat
La codificació de caràcters (UCS) emprat és l’UTF-8 definit a la normativa ISO 10646 ,recomanat
a Espanya i valor predeterminat en la majoria de fitxers.
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Annex III. Procés de transformació de formats AMB
1. Introducció
En aquest document es detalla el procés de transformació que s’utilitza per generar els formats
shapefile, geobase de dades de fitxer i GML de la base de dades de carrers. Per realitzar la
transformació s’utilitza el document d'especificacions (Annex II) de la base de dades carrers, que
defineix en el seu model les característiques de les entitats que participen i de l'estructuració de
carpetes i de fitxers.
Per als formats GDB i GML es disposa del seu esquema XML i del seu esquema d'aplicació XSD
respectivament per a facilitar la comprensió i execució de la implementació en aquests formats.

1.1 Paràmetres generals
Per a realitzar la connexió a la base de dades, es genera una nova connexió en els paràmetres del
workbench per a poder llegir correctament les dades des del lector creat. En les opcions d’FME
es proporcionen les dades de la instància d'oracle on es té carregada la base de dades de carrers
dels cinc municipis de prova generats per al projecte. Un cop feta la connexió, s’utilitza la
connexió en el procés per realitzar les transformacions necessàries.

Fig. 1.1.1 Paràmetres de connexió a la base de dades d’ORACLE PUIGMAL.

Es crea un paràmetre públic (Municipi) que permet seleccionar en un desplegable els possibles
valors del municipi que es vol exportar. Aquest paràmetre es fa servir al llarg de tot el procés per
generar els noms de sortida dels fitxers i seleccionar els elements que pertanyen a la unitat
administrativa seleccionada.
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Fig. 1.1.2 Paràmetres de selecció del valor de municipi.

1.2 Lectors comuns de dades
Les dades d'entrada són comunes per a la generació dels tres formats, s’utilitza el lector de dades
d'”oracle spatial” per a les dades que contenen entitats amb geometria i el lector de dades
"oracle-nonspatial" per a les taules que hi tenen relacions amb el model. Els paràmetres dels dos
lectors permeten seleccionar la connexió de la base de dades i seleccionar les taules que calen
llegir per a la transformació.

Fig. 1.2.1 Selecció de les taules ORACLE.

Se separen en el procés les entitats que tenen geometria de les taules amb un marc per
diferenciar-les. Es llegeixen les entitats de Portal, tram i municipi que tenen component
geogràfica i les taules Via, TipusVia, NexeVia, NomVia, Via_Tram, Municipi_Via, Sinonim,
VariantVia, TipusTram, EstatVia i SentitVia.
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Fig. 1.2.2 Lectors ORACLE de dades d’entrada.

1.3 Transformadors
En el punt dos del procés s’utilitza un transformador que guarda en un atribut (_timestamp) el
valor de la data actual, que es fa servir com a un component del nom sencer del fitxer resultant i
que s’aplica en totes les taules.

Fig. 1.3.1 Transformador d’obtenció de la data actual.

El procés extreu i selecciona les dades del municipi a partir del nom seleccionat en el paràmetre
de municipi i que permet diferenciar a quin pertany cadascun dels registres.
Per realitzar la diferenciació es realitza una selecció de condició amb el transformador “Tester”
que selecciona només els registres que continguin el codi INE municipal que conté el paràmetre
“Municipi”.

Fig. 1.3.2 Transformador “Tester”.
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Hi ha entitats que ja tenen en el seu esquema d'atributs el codi necessari per saber a quin municipi
pertanyen, com és el cas dels portals i polígons de municipi, però no en totes les entitats es
disposa d’aquest codi. Per a obtenir-ho en altres entitats es realitzen diferents unions per a
proporcionar-li el codi i poder fer la segregació, així doncs, es posarà aquest transformador abans
o després d'haver fet les diferents relacions o unions necessàries.

Transformadors d’unió i relació
En el punt tres s’utilitzen els transformadors "Feature Merger" que realitzen les unions entre dues
entitats o taules a partir de les seves claus primàries, amb l'objectiu d'obtenir informació derivada
que per si sola no conté. Per exemple, l'entitat de línia de trams de carrer TRAM, no conté l'atribut
que identifica el codi de la via, i per tant, no es pot conèixer a quin municipi pertany. Per
solucionar aquesta problemàtica s'ha de relacionar amb la taula VIA_TRAM, que informa per
cadascun dels codis de via el tram que li pertoca i d'aquesta manera obtenir la pertinença del
municipi de cadascun d'ells.

Fig. 1.3.3 Transformador d’unió d’entitats “FeatureMerger”.

Transformadors d’esquema GML
En el punt 3.1 s’empra el transformador "AttributeCopier" que permet assignar uns valors
d'atribut d'entrada a uns valors d'atribut de sortida de l'esquema. En aquest cas l'utilitzem per
donar valors a les etiquetes de les entitats de l'esquema GML.

Fig. 1.3.4 Transformador d’assignació d’etiquetes “AttributeCopier”.

En la fig 1.3.4, s’observa que s’utilitza el transformador "GeometryPropertySetter", que estableix
la geometria de l'entitat a partir d'un atribut de l'esquema d'aplicació UML que defineix el tipus.
Només s'utilitza en les classes que contenen una propietat geomètrica, com és en els casos dels
trams, portals i polígons de municipi. En tots tres casos s’utilitza l'atribut "geometry" de l'esquema
d'aplicació xml (Fig. 1.3.5).
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Fig. 1.3.5 Paràmetre de definició de geometria.

1.4 Escriptura de les dades
Per a cadascun dels tres formats es creen dos components d’escriptura, un que implementa les
dades per municipis i un altre en un únic fitxer continu.
L'estructura de carpetes i fitxers, és diferent per a cadascun dels formats i es generen per a
cadascun d'ells una nomenclatura comuna per a tots i que a la vegada diferencia les entitats entre
elles informant-nos de les seves característiques principals.

Fitxer de sortida shapefile
En el punt 4 i el 4.1 del procés s’implementa el format shapefile en una carpeta on es guarden
totes les entitats amb una nomenclatura que es defineix en els paràmetres de l'escriptor.

Fig. 1.4.1 Paràmetres de creació de carpeta de fitxers shapefile.

En el primer paràmetre anomenat “Destination Fanout Directory”, s’assigna la carpeta on es
generen tots els municipis i en el segon "Fanout dataset > Fanout Expression", es defineix el nom
de la carpeta on es guarden totes les entitats creades per a un únic municipi. La nomenclatura de
la carpeta es compon de les següents parts fixes i variables:
-

Acrònim del producte : “gamb”
Versió de les especificacions de producte : “v10”
Format d’implementació: “shp”
Codi INE municipals: “cine”. És un valor variable, que consta de quatre dígits i l’extraiem
del valor del paràmetre “Municipi”. Ex. “8077”
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-

-

Data d’implementació: “aaaammdd”. És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (_timestamp) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de
vuit caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els
dos últims al dia. Ex. "20180430" (aaaammdd).
Sistema de referència: “epsg”. Especifica l’EPSG del sistema de referència de les
coordenades del model i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “25831”.

gambv10shp_cine_aaaammdd _epsg
gambv10shp_8019_20180503_25831
Fig. 1.4.2 Carpeta del format shapefile del municipi de Barcelona (8019).

Dintre de cadascuna de les carpetes es generen els fitxers shapefiles amb els corresponents
fitxers de sistema de referència (.prj) i els auxiliars .shx i .dbf amb una nomenclatura semblant a
l'estructura de carpeta esmenada en el paràgraf anterior, però amb la diferència que s’inclou una
part final on s’indica el nom de l'entitat i l'extensió del fitxer. És la següent:
-

-

Acrònim del producte : “gamb”
Versió de les especificacions de producte : “v10”
Format d’implementació: “shp”
Codi INE municipals: “cine”. És un valor variable, que consta de quatre dígits i s’extreu del
valor del paràmetre “Municipi”. Ex. “8077”
Data d’implementació: “aaaammdd”. És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (_timestamp) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de
vuit caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els
dos últims al dia. Ex. "20180430" (aaaammdd).
Sistema de referència: “epsg”. Especifica l’EPSG del sistema de referència de les
coordenades del model. Ex. “25831”.
Nom de l'entitat: part variable del nom de l'entitat, que es basa en el nom que correspon
a cada fitxer. Ex. "portal".
Extensió del fitxer: ".eee" Ex."shp/dbf/shx/prj".

gambv10shp_cine_aaaammdd _epsg _NomEntitat.eee
gambv10shp_8019_20180503_25831_portal.shp
gambv10shp_8019_20180503_25831_portal.dbf
gambv10shp_8019_20180503_25831_portal.shx
gambv10shp_8019_20180503_25831_portal.prj
gambv10shp_8019_20180503_25831_via.dbf
Fig. 1.4.3 Nomenclatura de nom d’entitat shapefile/dbf.

El tipus d'entitat que no conté geometria associada s’implementa com una taula en format .dbf
amb el mateix esquema d'atributs que les dades d'entrada.
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Fitxer de sortida Geobase de dades de fitxer
La implementació d’aquest format propietari d’ESRI es genera en el punt 5 i 5.1 del procés, on es
diferencia la càrrega per municipis i en continu en una única geobase de dades.

Fig. 1.4.4 Paràmetres de creació de carpeta de fitxers shapefile

Es defineix l'estructura de la nomenclatura del nom de la geobase de dades que contindrà les
classes d'entitat d'una manera idèntica a la del format shapefile, amb la diferència que la part on
es defineix el format d'implementació es donarà el valor de "gdb", tots els altres valors no es
modifiquen.
-

-

Acrònim del producte: "gamb".
Versió de les especificacions de producte: "v10".
Format d'implementació: "gdb".
Codi INE municipals: “cine”. És un valor variable, que consta de quatre dígits i s’extreu del
valor del paràmetre “Municipi”. Ex. “8077”
Data d'implementació:"aaaammdd". És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (DataActual) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. "20180430".
Sistema de referència: “epsg”. Especifica l’EPSG del sistema de referència de les
coordenades del model. Ex. “25831”.
Extensió del fitxer: ".eee" “.gdb”

gambv10shp_cine_aaaammdd _epsg.gdb
gambv10gdb_8019_20180503_25831.gdb
Fig. 1.4.5 Nom de la Geobase de dades del municipi de Barcelona (8019).

Les classes d'entitat i les taules es generen dintre de la geobase de dades de fitxer, heretant el
mateix nom i esquema d'atributs que els fitxers d'entrada, en ser un fitxer únic que conté classes
d'entitats no fa falta diferenciar-les amb una nomenclatura com en el cas dels fitxers shapefile.
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Fitxer de sortida GML
Per a la implementació del format, s’utilitza el fitxer gml_AMB_v4.xsd que s'ha generat amb el
programari Enterprise Architect a partir del diagrama de classes UML/GML definit a les
especificacions tècniques de producte. Un esquema d'aplicació descriu formalment el que conté
un document XML, de la mateixa manera que l'esquema lògic de les bases dades descriuen les
dades que poden contenir (estructura, taules, tipus de dades, etc..). l'Esquema descriu quins
atributs pot contenir un element i si conté subelements que puguin contenir i així successivament.
S’ha generat específicament el model de l’AMB per obtenir un conjunt de dades en gml que
s’adeqüin a la base de dades d’entrada. El GML resultant conté totes les entitats, les que contenen
geometria i les que no, totes elles amb el seu propi esquema d’atributs.
En el component d’escriptura de GML de FME, permet llegir un fitxer d’esquema d’aplicació .xsd
i carregar totes les classes que conté l’esquema per separat.

Fig. 1.4.6 Assignació de l’esquema d’aplicació GML AMB.

La nomenclatura del fitxer gml resultant es compon de la mateixa estructura que els anteriors
formats, però també diferenciant el valor del nom del format de la implementació per "gml" i el
nom de l'extensió per ".gml".
-

-

Acrònim del producte : “gamb”
Versió de les especificacions de producte : “v10”
Format d’implementació: “gml”
Codi INE municipals: “cine”. És un valor variable, que consta de quatre dígits i l’extraiem
del valor del paràmetre “Municipi”. Ex. “8077”
Data d’implementació “aaaammdd”: És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (_timestamp) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de
vuit caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els
dos últims al dia. Ex. "20180430" (aaaammdd).
Sistema de referència: “epsg”. Especifica l’EPSG del sistema de referència de les
coordenades del model. Ex. “25831”.
Extensió del fitxer: ".eee" “.gml” Especifica el tipus de format de fitxer.

124

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

gambv10gml_cine_aaaammdd _epsg.eee
gambv10shp_8019_20180503_25831.gml
Fig. 1.4.7 Nom del fitxer GML del municipi de Barcelona (8019).

Els noms de les classes d’entitat i el seu esquema d’atributs es defineixen en el moment que es
carrega l’esquema d’aplicació xsd en el procés.
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1.5 Procés Workbench - AMB_GAMB_GeneracioFormats_AMB.fmw

Fig. 1.5.1 Procés FME de generació de formats AMB.
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Annex IV. Procés de transformació de formats BDMAC
1. Introducció
El propòsit del procés de transformació és obtenir els diferents formats i fitxers en la que es
distribueix la base de dades municipal d'adreces de Catalunya, des del Grup de Treball de la
Comissió Tècnica d'Informació Geogràfica de l'Administració Local de Catalunya de la Base de
Carrers (GT-CT2:IG-ALC-BC, s.f.).
Per realitzar la transformació se segueixen les indicacions de les especificacions de producte
(ICGC B. , s.f.) i de format (ICGC S. ) que es distribueixen en el portal web del grup de treball de la
Base de dades de Carrers on es detalla el model de dades amb totes les entitats que conté.
La unitat de distribució de les dades és el municipi i s'implementen en tres formats, en fitxer
shapefile, geobase de dades de fitxer i GML.

1.1 Paràmetres generals
Per a realitzar la connexió a la base de dades, s’ha de generar una nova connexió en els
paràmetres del workbench per a poder llegir correctament les dades des dels lectors que es
creen. En les opcions de FME es proporcionen les dades de la instància d'oracle on tenim
carregada la base de dades de carrers dels cinc municipis de prova generats per al projecte. Un
cop feta la connexió, es podrà utilitzar la connexió en el procés per realitzar les transformacions
necessàries.

Fig. 1.1.1 Paràmetres de connexió a la base de dades d’ORACLE PUIGMAL

Es crea un paràmetre públic (Municipi) que permet seleccionar el municipi que es vol exportar en
un desplegable de possibles valors. Aquest paràmetre es farà servir al llarg de tot el procés per
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generar els noms de sortida dels fitxers i seleccionar els elements que pertanyen a la unitat
administrativa seleccionada.

Fig. 1.1.2 Paràmetres de selecció de valor de municipi.

1.2 Lectors comuns de dades
Les dades d'entrada són comunes per a la generació dels formats, s’utilitza el lector de dades
d'oracle spatial per a les dades que contenen entitats amb geometria, i el lector de dades "oraclenonspatial" per a les taules que hi tenen relacions amb el model. Els paràmetres dels dos lectors
et permeten seleccionar la connexió de la base de dades i seleccionar les taules que es necessiten
llegir per a la transformació.

Fig. 1.2.1 Selecció de les taules ORACLE.

En el punt 1 del procés, se separen les entitats que tenen geometria de les taules amb un marc
per diferenciar-les. Es llegeixen les entitats de Portal, tram i municipi que tenen component
geogràfica i les taules Via, TipusVia, NexeVia, NomVia, Via_Tram i VariantVia que contenen la
informació alfanumèrica de les vies, emmagatzemades en taules.
No es recullen totes les entitats del model de dades de la BDMAC, ja que des del model d’adreces
de l’AMB hi ha informació que no es recull i per tant no s’obté la informació necessària per
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emplenar-les. Així i tot, es disposa en el fitxer de sortida dels dos formats de les taules buides de
les quals no es recullen dades.

Fig. 1.2.2 Lectors Oracle de dades d’entrada.

Per a crear aquestes taules buides s’utilitza el transformador “Creator” per generar les instàncies
en aquestes entitats sense informació.

Fig. 1.2.3 Transformador “Creator”.

1.3 Transformadors
Per seleccionar el municipi que es vol exportar, s’utilitza el transformador “Tester”, que filtra per
mitjà d’una condició els registres que continguin el codi INE municipal que es té en el paràmetre
“Municipi”.

Fig. 1.3.1 Transformador “Tester”.
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En el punt dos del procés s’utilitzen transformadors que guarden en un atribut (DataActual) el
valor de la data actual que es fa servir com a un component del nom sencer del fitxer resultant i
que s’aplica en totes les taules.

Fig. 1.3.2 Transformador d’obtenció de data actual.

Per a l'entitat de portals en el model de dades de la BDMAC, és necessari crear un identificador
únic (CODADRVIA) que defineix el codi de l'adreça de la via d’una manera unívoca i amb una
estructura concreta. Per obtenir-ho es faran servir dos transformadors, un que reculli el número
correlatiu del registre ("Counter") i un altre que ho concateni ("StringConcatenator") amb el valor
abreujat d'adreça de via (av). D'aquesta manera s’obté un valor únic i que no es duplica en tot el
model.

Fig. 1.3.3 Transformadors de creació identificador únic de codi d’adreça de via.

Transformadors d’unió i relació
En el punt tres s’utilitzen transformadors "Feature Merger" que realitzen les unions entre dues
entitats o taules a partir de les seves claus primàries, amb l'objectiu d'obtenir informació derivada
que per si sola no conté. És possible concatenar més d'una taula per obtenir els atributs
necessaris. Es realitzen diferents unions d'entitats per obtenir els atributs necessaris per dotar de
la informació correcte a les entitats del model de la BDMAC.
Per l'entitat d'adreça de via (AdrecaVia) de la BDMAC, són necessaris els números de portal i
l'identificador únic de la via que es troba relacionat en cadascun d'ells. Els atributs de l'entitat
PORTAL no contenen l'atribut d'identificador de via, però es pot obtenir amb el mètode relacional
implementat en el model de dades. Per obtenir-lo es realitza la unió de l'entitat PORTAL amb
l'entitat de TRAM per conèixer el codi de tram que es relaciona amb cada portal i posteriorment
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es fa la unió amb la taula de relació VIA_TRAM que identifica el codi de via per a cadascun dels
codis de trams.
Es realitza el mateix procés per obtenir l’identificador de via de cadascun dels trams per dotar
d’informació a l’entitat de Tram de via (TramVia) del model de dades de la BDMAC. En aquest cas
es fa la unió de dues taules, la unió de l’entitat TRAM amb la taula de relació VIA_TRAM que
localitza per a cadascun dels trams el codi identificador de via.

Fig. 1.3.4 Transformadors de relació entre entitats (Adreça de via i trams).

Per obtenir la informació de les entitats dels noms de via (Via) de la BDMAC i de l'entitat de
variants de via (VariantsVia), es fa la relació de la taula VIA amb les taules que defineixen totes les
components de l'adreça (TIPUSVIA, NEXEVIA, NOMVIA), obtenint el valor del seu nom a partir del
seu codi. S’executa el mateix procés d’unió per a l'entitat de variants de via, amb la diferència
que es realitza la unió de les components amb la taula VARIANTVIA que descriu les diferents
maneres què es denomina la via.
Finalment, es seleccionen només els atributs que calen per implementar l’entitat de sortida amb
el transformador “AttributeKepper” que permet escollir d’una llista els atributs que s’han
acumulat en tot el procés.

Fig. 1.3.5 Transformadors de relació entre entitats (Via i variants de via).
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1.4 Escriptura de les dades
Per a definir l'estructura de carpetes i de fitxers se segueixen les indicacions que es proporcionen
en les especificacions tècniques de producte i de format que conté una nomenclatura comuna
per a tots i que a la vegada diferencia les entitats entre elles informant de les seves
característiques principals. La unitat de distribució de les dades és el municipi i no es contempla
la distribució de la base de dades en continu.
Com s’indica en la introducció, s’implementa el model en tres formats, en fitxers shapefile,
geobase de dades de fitxer i GML.

Fitxer de sortida shapefile
Tots els fitxers que formen un municipi s’emmagatzemen en una carpeta amb una estructura que
descriu les seves característiques principals. La nomenclatura de la carpeta es compon de les
següents parts fixes i variables:
-

-

Acrònim del producte: "bdmac".
Versió de les especificacions de producte: "v11".
Format d'implementació: "sh0".
Extensió espacial: "nnnnnn". És un valor variable, que representa el codi del municipi i
que pot constar de sis dígits i s’extreu del valor del paràmetre "Municipi". Ex. "08077".
Data d'implementació:"aaaammdd". És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (DataActual) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. "20180430".
Marc de referència: "r". Part variable del nom que pren el valor "0" per a les dades en
ED50 UTM 31N i "1" per aquelles que són en ETRS89 UTM 31N.

bdmacv11sh0_nnnnn_ aaaammdd _r
bdmacv11sh0_08019_20180514_1
Fig. 1.4.1 Carpeta del format shapefile del municipi de Barcelona (8019).

En el primer paràmetre de la component d’escriptura de les entitats, anomenat “Destination
Fanout Directory” s’assigna la carpeta on es generen tots els municipis i en el segon "Fanout
dataset > Fanout Expression", es defineix el nom de la carpeta on es guarden totes les entitats
creades per a un únic municipi.

Fig. 1.4.2 Paràmetres de creació de carpeta de fitxers shapefile.
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Les entitats del model de dades amb component espacial, es distribueixen en format shapefile
(shp), i les que no tenen component espacial en fitxers de text (.txt) de longitud fixada i separades
per coma. El fitxer shapefile es compon dels tres fitxers d'estructura amb les extensions shp, shx
i dbf, acompanyat d'un quart fitxer que defineix el sistema de referència amb l'extensió prj.
Tots els fitxers que representen una entitat del model, s'emmagatzema amb una estructura o
nomenclatura que detalla les seves característiques principals:
-

-

Acrònim del producte: "bdmac".
Versió de les especificacions de producte: "v11".
Format d'implementació: "shn". Shapefile, implementació número n.
Extensió espacial: "nnnnnn". És un valor variable, que representa el codi del municipi i
que pot constar de sis dígits i s'extreu del valor del paràmetre "Municipi". Ex. "08077".
Data d'implementació:"aaaammdd". És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (DataActual) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. "20180430".
Marc de referència: "r". Part variable del nom que pren el valor "0" per a les dades en
ED50 UTM 31N i "1" per aquelles que són en ETRS89 UTM 31N.
Acrònim del nom de l'entitat: part variable del nom de l'entitat abreujada, que es basa
en el nom de l'entitat que correspon a cada fitxer. Ex. "AdrecaVia" / "adrv".
Extensió del fitxer: ".eee" Ex."shp/dbf/shx/txt".

bdmacv11shn_nnnnn_ aaaammdd _r_entitat.eee
bdmacv11sh0_08019_20180514_1_adrv.shp
bdmacv11sh0_08019_20180514_1_adrv.dbf
bdmacv11sh0_08019_20180514_1_adrv.shx
bdmacv11sh0_08019_20180514_1_adrv.prj
bdmacv11sh0_08019_20180514_1_via.txt
Fig. 1.4.3 Nomenclatura del nom d’entitat shapefile.

Fitxer de sortida Geobase de dades de fitxer
La implementació de la geobase de dades de fitxer, es realitza a partir de l'esquema XML de la
gdb que proporciona l'ICGC i que conté el nom de totes les entitats, les seves característiques i
atributs. Totes les entitats s’agrupen en una sola GDB amb un nom i una nomenclatura que
defineix les seves característiques:
-

Acrònim del producte: "bdmac".
Versió de les especificacions de producte: "v11".
Format d'implementació: "gdb".
Extensió espacial: "nnnnnn". És un valor variable, que representa el codi del municipi i
que pot constar de sis dígits i l'extraiem del valor del paràmetre "Municipi". Ex. "08077".
Data d'implementació:"aaaammdd". És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (DataActual) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de vuit
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-

caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. "20180430".
Marc de referència: "r". Part variable del nom que pren el valor "0" per a les dades en
ED50 UTM 31N i "1" per aquelles que són en ETRS89 UTM 31N.
Extensió del fitxer: “.gdb”

bdmacv11gdb_nnnnn_ aaaammdd _r.gdb
bdmacv11gdb_08019_20180514_1.gdb
Fig. 1.4.4 Fitxer de geobase de dades de fitxer del municipi de Barcelona (8019).

Com en el cas del format shapefile, es troben entitats amb components espacials que es
defineixen com a "Feature class" i entitats amb informació alfanumèrica que s’implementen com
a "Feature Table" dintre de la GDB. Els noms de les entitats incloses, es defineixen a partir de
l'esquema de la GDB inicial que es proporciona des de l'ICGC i que són els mateixos noms que es
defineixen en l'esquema físic de les especificacions de producte.

Procés d’obtenció de les etiquetes de les entitats GML BDMAC
En el punt 3.1 del procés, s’utilitzen els transformadors necessaris per assignar els atributs de
cadascuna de les entitats del model de dades GAMB per adaptar-les a les etiquetes necessàries
per a cadascuna de les entitats del model GML BDMAC.
Amb el transformador "AttributeCopier" s’assignen valors dels atributs del model d'inici en els
atributs del model final. A la captura de la fig. 1.4.5 d'aquesta pàgina es pot observar com es
realitza la correspondència d'atributs per a l'entitat de tram de via del model BDMAC.
Es realitza el mateix procés per a totes les entitats del model, revisant la correspondència amb
cadascun dels atributs.

Fig. 1.4.5 Transformador d’assignació d’etiquetes GML de l’entitat TramVia.
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L'entitat de tram de via, té una component geomètrica de tipus línia que s’assigna mitjançant el
transformador "GeometryPropertySetter" i que es genera la component a partir de l'atribut
definit al seu esquema.

Fig. 1.4.6 Transformador d’assignació de Geometria de l’entitat TramVia.

Només s’utilitza aquest transformador amb les entitats que contenen informació espacial, com
en els casos de les entitats AdrecaVia i Tramvia.

Fig. 1.4.7 Procés d'adequació i creació de les entitats amb geometria del model BDMAC.

Fitxer de sortida GML BDMAC
Per a la implementació del format, s'ha utilitzat el fitxer XML gambv10gml.xsd que proporciona
l’ICGC i que s’ha generat a partir de l’esquema d’aplicació UML/GML definit a les especificacions
tècniques de producte.
S’ha generat específicament el model de l’AMB per obtenir un conjunt de dades en gml que
s’adeqüin a la base de dades d’entrada. El GML resultant conté totes les entitats, les que contenen
geometria i les que no, totes elles amb el seu propi esquema d’atributs.
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El component d’escriptura de GML de FME, permet llegir un fitxer d’esquema d’aplicació .xsd i
carregar totes les classes que conté l’esquema per separat.

Fig. 1.4.8 Assignació de l’esquema d’aplicació GML BDMAC.

La nomenclatura del fitxer gml resultant es compon de la mateixa estructura que els anteriors
formats, però també diferenciant el valor del nom del format de la implementació per "gml" i el
nom de l'extensió per ".gml".
-

-

Acrònim del producte: “bdmac”
Versió de les especificacions de producte: “v11”
Format d’implementació: “gmn”, GML, implementació número n.
Extensió espacial: "nnnnnn". És un valor variable, que representa el codi del municipi i
que pot constar de sis dígits i l'extraiem del valor del paràmetre "Municipi". Ex. "08077".
Data d'implementació:"aaaammdd". És una part variable on s’especifica la data de la
darrera actualització de les dades i de la seva implementació d'acord amb l'atribut recollit
anteriorment (DataActual) amb el transformador "TimeStamper". Té una llargada de vuit
caràcters, on els 4 primers dígits corresponen a l'any, els dos següents al mes i els dos
últims al dia. Ex. "20180430".
Marc de referència: "r". Part variable del nom que pren el valor "0" per a les dades en
ED50 UTM 31N i "1" per aquelles que són en ETRS89 UTM 31N.
Extensió del fitxer: ".eee" “.gml” Especifica el tipus de format de fitxer.

bdmacv11gmn_nnnnn_ aaaammdd _r.eee
bdmacv11gm0_8073_20180518_1.gml
Fig. 1.4.9 Nom del fitxer GML del municipi de Barcelona (8019).

Els noms de les classes d’entitat i el seu esquema d’atributs es defineixen en el moment que es
carrega l’esquema d’aplicació xsd en el procés.
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1.5 Procés FME Workbench BDMAC - AMB_GAMB_GeneracioFormats_BDMAC.fmw

Fig. 1.5.1 Procés FME de conversió de model de dades AMB a model de dades BDMAC.
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Annex V. Anàlisi del model de dades d’adreces INSPIRE
1. Introducció
El debat sobre un únic model d’adreces es va revitalitzar amb l’aprovació, per part del Parlament
europeu i el consell de la directiva INSPIRE (15 de maig de 2007), fixant-se un objectiu de fixar
unes normes generals per a la gestió de les infraestructures espacials de la informació espacial
en la comunitat europea, essent incorporada mitjançant una transposició a l’ordenament jurídic
espanyol per mitjà de la Llei 14/2010 del 5 de Juliol, sobre les infraestructures i els serveis
d’informació geogràfica en Espanya (LISIGE).
Per assegurar que les infraestructures de les dades espacials siguin compatibles i interoperables,
INSPIRE exigeix que s’adoptin unes normes d’execució comunes (Implementing rules)
especifiques per a tots els components d’una IDE : metadades, conjunt de dades, serveis de xarxa,
dades i serveis d’usos compartits, seguiment i informes. La implementació tècnica d’aquestes
normes d’obligat compliment, es realitzen mitjançant les guies tècniques o directrius (Technical
Guidelines), que són documents tècnics basats en estàndards i normes internacionals (OGC,ISO..)
que es recullen en diferents Annexos (I,II i III).

Principis d’INSPIRE.
Les dades deuen ser recol·lectades un sol cop i conservar-les on es puguin mantenir i gestionar
del mode més efectiu. El model de dades ha d’oferir la possibilitat de combinar informació
espacial de diverses fonts en diferents organismes d’Europa i poder compartir amb molts usuaris
i aplicacions. És el concepte denominat com a interoperabilitat transfronterera.
Deu ser possible que la informació recollida en un nivell o escala sigui compartida amb tots els
nivells o escales i deu estar disponible de manera senzilla i transparent per una millor
governabilitat. Al mateix temps ha de ser senzilla de trobar i amb una alta disponibilitat, que es
pugui utilitzar per satisfer una necessitat particular, i les condicions en el que es poden adquirir i
utilitzar.
Segons s’estableix a la directiva, les dades estandarditzades es deuen oferir mitjançant serveis de
xarxa també estandarditzats per INSPIRE, per garantir la interoperabilitat amb altres dades i
serveis.

Motius per implementar INSPIRE a l’AMB.
En l'actualitat en l'àmbit de la informació geogràfica és obligatori trobar un mètode de
coordinació entre tots els organismes que produeixen dades espacials, tant en l'àmbit local,
nacional i internacional, amb l'objectiu de valorar l'explotació de les dades i de la seva distribució
en els diferents formats que proposen les diferents entitats i iniciatives de caràcter geogràfic.
En els departaments de l'AMB es generen molts conjunts de dades espacials, que poden
distribuir-se segons els requisits de la normativa INSPIRE i des de la secció de Cartografia es vol
engegar amb l'Annex I d'adreces el primer conjunt de dades que es distribueixin segons la
directiva INSPIRE.
En aquest moment des de l'AMB es vol impulsar la coordinació entre totes les administracions de
tots els nivells i per aquest motiu es fixa la vista a INSPIRE, ja que proporciona una directiva de
dades estandarditzades i heterogènies.
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2. Especificacions d’adreces INSPIRE (Addresses – Annex I)
Des de la directiva INSPIRE (Directiva_2007/2/CE), com a la CCCC, es van crear l'any 2007, grups
de treball específics per a la creació de projectes de desenvolupament d'especificacions per als
conjunts de dades d'informació geogràfica. Un dels primers grups que es va crear va ser el grup
INSPIRE TWG-AD compostos per vuit experts de diferents països de la unió europea en l'àmbit de
la informació espacial amb l'objectiu de generar unes especificacions comunes per a la gestió i el
manteniment de les adreces postals que siguin utilitzables a escala europea.
Aquest grup de treball es va recolzar amb la coordinació i supervisió del Centre Comú
d'investigació (JRC) i amb experts en adreces i la seva modelització amb material temàtic de
referència de trenta-una especificacions d'adreces (INSPIRE E. , s.f.) de les diferents
organitzacions europees que generen adreces, per posar en consens quin era el model més acord
i compatible amb tots els models existents dintre de la unió europea.
En els documents d'especificacions es proporcionen les directrius per a la implementació de les
regles que es desenvolupen en tots els annexos dels conjunts d'informació i serveis disponibles.
Inclou també uns requisits i unes recomanacions addicionals que són recomanables revisar per
garantir que es realitza la conformitat de les dades.
No hi ha una regla de generació de format especifica i obligatòria però s’estableix el GML
(ISO_19136, s.f.) com el format predeterminat per a INSPIRE.
Segons estableix la directiva, les dades estandarditzades es deuen oferir com un servei de xarxa,
també estandarditzat per INSPIRE, per fer les dades interoperables amb altres dades i serveis.

2.1 Esquema d’aplicació GML INSPIRE
Un esquema descriu formalment el que conté un document XML, de la mateixa manera que
l’esquema lògic de les bases dades descriuen les dades que poden contenir (estructura, taules,
tipus de dades, etc..). l’esquema descriu quins atributs pot contenir un element i si conté subelements que puguin contenir i així successivament.
Els esquemes d’aplicació d’INSPIRE són específics per als dominis temàtics dels conjunts de dades
que es defineixen en els annexos.

Fig. 2.1.1 El procés de creació d’un format de transferència de dades xml-gml-xsd.
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<xs:element name="Client">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Data" type="xs:date" />
<xs:element name="Adreça" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proveïdor">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Telèfon" type="xs:integer"/>
<xs:element name=" Adreça" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
Fig. 2.1.2 Exemple de XSD.

<Client>
<Data> 2000-01-12T12:13:14Z </Dob>
<Adreça>
Carrer de Balmes, 54, Barcelona
</ Adreça >
</Client>
<Proveïdor>
<Telèfon>695874893</Telèfon>
<Adreça>
Carrer de Biscaia, 32, Sant Boi de Llobregat
</Adreça>
</Proveïdor>
Fig. 2.1.3 Exemple de XML

2.2 Model de dades
En el document de les especificacions que ofereixen des del portal d'INSPIRE mostren amb un
diagrama de classes UML una manera ràpida de veure els elements principals de les
especificacions i les seves relacions. Es defineixen els tipus d'objectes espacials, els atributs i les
relacions que es generen entre elles. S'especifiquen també els requisits i recomanacions, els
esquemes espacials i com es gestionen els identificadors únics, les seves referències i algunes
llistes de codis comuns.
L'especificació descriu una adreça com: "Una identificació de la ubicació fixa d'una propietat,
parcel·la, terreny, edifici, part de l'edifici, via d'accés o una altra construcció, mitjançant una
composició estructurada de noms geogràfics i identificadors" (INSPIRE A. , s.f.)
Segons la seva definició, existeixen objectes del món real que poden tenir associades una adreça
i els denominen com objectes direcccionables. El conjunt de dades espacials d'adreces no es troba
aïllat i disposa de mecanismes per vincular la informació d'altres conjunts de dades, com és el cas
de les associacions a dos temes INSPIRE de Parceles Cadastrals (Cadastral Parcels i edificacions
(Building).
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Fig. 2.2.1 Diagrama de classes UML INSPIRE-AD.

Fig. 2.2.2 Llistes de codi INSPIRE-AD.
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2.3 Descripció de les classes
L'adreça conté un localitzador amb un número d'adreça que permet diferenciar-ho de les altres
adreces veïnes, amb una posició geogràfica representada per un punt espacial que ubica l'adreça.
En el diagrama de classes UML es pot identificar la classe “Address” que conté una sèrie d’atributs
tant obligatoris com opcionals que defineixen per a distingir fàcilment entre diferents instàncies,
un identificador alternatiu, uns atributs d’estat i del cicle de vida de l’adreça.

Identificador
Posició geogràfica
Localitzador
Estatus i cicle de vida

Fig. 2.3.1 Classe d’adreça “Address” INSPIRE-AD.

La classe d'entitat ha d'incloure un identificador únic definit pel tipus d'atribut "Identifier" que
descriu per mitjà de la classe de tipus de dada
La classe “Identifier” conté els atributs "localId", que descriu l'identificador propi de la base de
dades que es vol transformar i el "namespace" un codi únic que descriu mitjançant una estructura
de sigles, l'àrea geogràfica a la qual pertany, el nom del conjunt d'informació i el nom de conjunt
de dades INSPIRE.

localId : 8019_582
namespace : SPA.AMB.AD
SPA : Spain
AMB : Guia de Carrers AMB
AD : Inspire Addresses

Fig. 2.3.2 Classe “Identifier” INSPIRE-AD.
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Amb la concatenació dels dos valors de l'identificador INSPIRE i el nom de la classe, s’obté
l'identificador gml per a l'entitat d'adreça i per a cadascuna de les classes que es defineixen en el
model.

Namespace + “.” + Nom de la classe + “.” + localId
p.ex SPA.AMB.AD.Address.8101_8557

L’atribut “position” indica la posició mitjançant un tipus d'atribut de geometria de tipus punt
(GM_Point) representat amb un punt GML que descriu la qualitat i la informació d'origen per
mitjà d'un tipus d'atribut “GeograpichPosition” La classe “Geographic position” conté els atributs
"specification" i "method" que defineix com i qui va crear la posició, mitjançant una llista de codis.

Fig. 2.3.3 Tipus de dades i llistes de codi de la posició de l’adreça.

L'objectiu de l'atribut de localització "locator" és la de distingir el nom de l'adreça dels seus veïns
i definir les seves característiques per mitjà d'un tipus d'atribut anomenat "AddressLocator".
En la classe "LocatorDesignator" es defineix amb l'atribut "designator" el número de l'adreça o
portal i amb l'atribut "type" s’assigna el tipus d'adreça en funció d'una llista de codi anomenada
"LocatorDesignatorTypeValue".
L'exemple més comú d’un localitzador és un número d'adreça, que en algunes ocasions es troba
compost amb dos números, una extensió o fins i tot una segona extensió. p.ex 12,12A, 12-14,
16A-18B.
Depenent dels casos, s’haurà de desglossar el text en totes les parts del portal, assignant tants
localitzadors com parts es tinguin i assignar-li a cadascun el tipus que li pertoca, si és el número
de l'adreça, la primera extensió o la segona extensió.
Per exemple a l’adreça “Carrer de Balmes, 14, Barcelona” el seu únic valor de localitzador seria
“14” i s’assignaria un tipus de “AddressNumber”. Si es trobes una adreça amb extensió com
“Carrer de Finlàndia, 3B, Barcelona” s’hauran de definir dos localitzadors, un que recollís el “3” i
un altre que recollís la lletra de l’extensió “B” assignant-ho com a tipus “AddressNumber” i
“addressNumberExtension” respectivament.
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Fig. 2.3.4 Classes de definició del localitzador INSPIRE-AD.

Entitat component de l’adreça (Address component)
Per identificar aquesta adreça sense ambigüitats es defineixen un seguit de components al
número de l’adreça que identifica el nom geogràfic d'una àrea determinada o de la definició d'una
part de l'adreça, com per exemple el nom de la via, barri, municipi, codi postal...
Totes les components de l’adreça tenen un atribut d’identificador únic que es defineix a partir de
la classe de tipus de dada “Identifier”, on es descriu per mitjà dels atributs “localId” i “namespace”
el codi que identifica la classe i un codi únic que descriu mitjançant una estructura de sigles, l'àrea
geogràfica a la qual pertany, el nom del conjunt d'informació i el nom de conjunt de dades
INSPIRE.
+situatedWithin
«voidable» 0..*

«featureT ype»
AddressAreaName
+

name: GeographicalName [1..*]

«featureType»
AdminUnitName
+
+

name: GeographicalName [1..*]
level: AdministrativeHierarchyLevel

«featureT ype»
AddressComponent
+
+
+
+
+
+
+

inspireId: Identifier [0..1]
«voidable» alternativeIdentifier: CharacterString [0..1]
«voidable» beginLifespanVersion: DateTime
«voidable» endLifespanVersion: DateT ime [0..1]
«voidable» status: StatusValue [0..1]
«voidable» validFrom: DateT ime
«voidable» validTo: DateT ime [0..1]

«featureType»
PostalDescriptor
+
+

postName: GeographicalName [0..*]
postCode: CharacterString [0..1]
constraints

{PostNameEmpty}
{PostCodeEmpty}

«featureT ype»
ThoroughfareName

constraints
{EndLifeSpanVersion}

+

name: GeographicalName [1..*]

Fig. 2.3.5 Classe de component d’adreça i subclasses INSPIRE-AD.

La classe de component d’adreça s’especialitza amb les quatre subclasses heretant totes les seves
característiques.
Són quatre subclasses en total i cadascuna d’elles tenen els seus atributs opcionals i es poden
identificar en el diagrama UML amb l’estereotip <featureType>. Es descriuen les classes de tots
els components de l’adreça amb el següent exemple d’adreça situada a Catalunya. Aquesta
adreça “159”, conté sis components en total cadascun definit amb les subclasses que es
relacionen.
Carretera de Collblanc, 159, Collblanc, l’Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcelona, Espanya.
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Entitat de nom de via (Thoroughfare Name (Carretera de Collblanc))
Representa generalment el valor del nom de la via que està associat al localitzador del número
de l’adreça, però pot ser representat també per carreteres, camins, vies fluvials, itineraris,
places,etc... Per a la definició del nom s’utilitza la classe “GeographicalName” del diagrama UML
del conjunt de dades de l’Annex I - Geographical Names (INSPIRE U. , s.f.) que et permet descriure
el nom en diferents llenguatges, noms alternatius, formes de pronunciació, noms històrics i
exònims.
INSPIRE-AD

INSPIRE-GN

Fig. 2.3.6 Classes implicades en la definició del nom d’adreça INSPIRE-AD.
Classe : GeographicalName
Geographicalname.spelling.SpellingofName.text : Carretera de Collblanc
Geographicalname.spelling.SpellingofName.script : latin
Geographicalname.language : cat,es
Geographicalname.nativeness : endonym
Geographicalname.nameStatus : official
Geographicalname.sourceOfName : Local government
Fig. 2.3.7 Exemple de definició del nom d’adreça INSPIRE-AD.

Opcionalment es pot realitzar la divisió semàntica del nom de l’adreça en tantes parts com
necessiti l’estructura del model d’adreces emprat.
Per fer la divisió s’utilitza l’atribut “nameParts” de la classe “ThoroughfareNameValue”.
La classe utilitza un atribut de tipus de dada “PartofName” que descriu amb l’atribut “part” la part
de l’adreça i de quin tipus amb l’atribut “PartTypeValue”, definint-ho amb una llista de codi.
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Fig. 2.3.8 Classes implicades en la divisió en parts del nom d’adreça INSPIRE-AD.
Classe : ThoroughfareNameValue
Name.GeographicalName. SpellingofName.text : “Carretera de Collblanc”
PartOfName.part : “Carretera”
PartOfName.type.PartTypeValue : type
PartOfName.part : “de”
PartOfName.type.PartTypeValue : namePrefix
PartOfName.part : “Collblanc”
PartOfName.type.PartTypeValue : name
Fig. 2.3.9 Exemple de divisió en parts del nom d’adreça INSPIRE-AD.

Entitat de nom d’unitat de població (Address Area Name (Collblanc))
Aquest component d’adreça defineix el nom de les unitats de població que es troben
administrativament per sota del municipi. Els valors més comuns que es recullen són els noms
dels nuclis de població, barris, districtes, seccions, disseminats, polígons industrials, etc..
Es representa mitjançant la classe name associada amb la classe de l’”annex I – Geographical
name” on es defineix com en el nom de la via, les seves característiques com llenguatge, la font
de la informació, noms alternatius, pronunciació, noms històrics, etc..

Classe : AddresAreaName
Geographicalname.spelling.SpellingofName.text : Collblanc
Geographicalname.spelling SpellingofName.script : latin
Geographicalname.language : cat,es
Geographicalname.nativeness : endonym
Geographicalname.nameStatus : official
Geographicalname.sourceOfName : Local government

Fig. 2.3.10 Exemple de definició del nucli de població de l’adreça INSPIRE-AD
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INSPIRE-AD

INSPIRE-GN

Fig. 2.3.11 Classes implicades en la definició del nucli de població de l’adreça INSPIRE-AD.

Entitat de nom de municipi (AdminUnitName (l’Hospitalet de Llobregat))
La següent component de l’adreça, representa el nom de la unitat administrativa de caràcter
local, regional o nacional. Es crea el valor d’aquesta classe a partir de dos atributs, un de tipus
dada “GeographicalName” on descrivim el nom i les seves característiques semàntiques i un altre
atribut també de tipus dada anomenat “AdministrativeHierarchyLevel” que classifica amb una
llista de codi, el valor de la jerarquia de la unitat administrativa.
INSPIRE-AD

INSPIRE-GN

Fig. 2.3.12 Classes implicades en la definició del nom de la unitat administrativa de l’adreça INSPIRE-AD.
Classe : AdminUnitName
Geographicalname.spelling.SpellingofName.text : l’Hospitalet de Llobregat
Geographicalname.spelling SpellingofName.script : latin
AdministrativeHierarchyLevel : “4thOrder”
Fig. 2.3.13 Exemple de definició de la unitat administrativa de l’adreça INSPIRE-AD.

147

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

PostalDescriptor (08904)
S’assigna un codi numèric que identifica la subdivisió d'una zona per facilitar l'entrega postal en
un país, regió o ciutat. En el cas del model de l’AMB no es recull aquesta dada, però podria ser
fàcilment representable amb els codis postals que proporciona l'oficina de correus espanyola.
Per a la descripció d’aquest element de l’adreça s’utilitza la classe “PostalDescriptor” que descriu
a partir d’un atribut de tipus de dada “GeographicalName” el possible nom auxiliar del codi i amb
l’atribut “postcode” el codi de l’àrea Administrativa que representa. En el model de dades, només
es representa el codi numèric.
INSPIRE-AD

INSPIRE-GN

Fig. 2.3.14 Classes implicades en la definició del codi postal de l’adreça INSPIRE-AD.
Classe : PostalDescriptor
postCode : 08904
Fig. 2.3.15 Exemple de definició del codi postal de l’adreça INSPIRE-AD.
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2.4 Components de l’Adreça

Fig. 2.4.1 Exemple components de l’adreça INSPIRE-AD
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Annex VI. Procés de transformació de formats INSPIRE
1. Introducció
L'objectiu és trobar un mecanisme per transformar les dades del model de la GAMB al model de
dades d'"Adresses" de l'Annex I d'INSPIRE. El bon coneixement de les dades de sortida és un
requeriment imprescindible per a l'harmonització d'un conjunt de dades al model de dades
INSPIRE, per això des de les diferents comissions tècniques europees posen a disposició en els
seus portals web, tots els documents necessaris per analitzar el model en profunditat per poder
fer la transformació amb la major senzillesa més gran possible.
Els documents bàsics que es necessiten per transformar el model de dades de la GAMB al model
de dades INSPIRE són:
-

Documents marc i documents guia: Són els documents d'especificacions i guies
tècniques que ajuden a comprendre en profunditat les normatives on es defineixen els
tipus d'objectes espacials, els atributs i les relacions que es generen entre elles. La
implementació d'aquestes guies tècniques garanteix la interoperabilitat transfronterera
dels conjunts de dades espacials conforme a la directiva INSPIRE i també la
interoperabilitat entre altres sectors. En aquest cas s’han de tenir en compte les
especificacions de D2.8.I.5 Data Specification on Addresses – Technical Guidelines
(Addresses, s.f.)

-

Diagrama UML: Diagrama de classes en llenguatge UML que es troba dintre de les
especificacions i que descriu el model de dades, definint els objectes espacials i les classes
amb els seus atributs, operacions i com es relacionen amb altres classes.

-

Esquema d'aplicació GML INSPIRE Addresses: Fitxer xml amb extensió .xsd que defineix
l'esquema d'aplicació d'INSPIRE que són específics per als dominis temàtics dels conjunts
de dades que es defineixen en els annexos.

-

Taules d’assignació (mapping tables): És un arxiu en format xml que es pot llegir en excel,
que ofereix un marc per aplicar el model a les dades pròpies mitjançant un gràfic de
correspondència de classes i d’atributs que el componen. A l’esquerra es poden trobar
les classes que formen part del model INSPIRE Addresses i a la dreta els elements del
model original.
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1.1 Paràmetres generals
Per a realitzar la connexió a la base de dades, s’ha de generar una nova connexió en els
paràmetres del workbench per a poder llegir correctament les dades des dels lectors que es
creen. En les opcions de FME es proporcionen les dades de la instància d’oracle on es té carregada
la base de dades de carrers dels cinc municipis de prova generats per al projecte. Un cop feta la
connexió, ja es pot utilitzar la connexió en el procés per realitzar les transformacions necessàries.

Fig. 1.1.1 Paràmetres de connexió a la base de dades d’ORACLE PUIGMAL

Es publiquen dos paràmetres que defineixen les instàncies d’oracle que tenen component
espacial i les que contenen informació alfanumèrica.

Fig. 1.1.2 Paràmetres de connexió d’Oracle spatial i non-spatial

Es crea un paràmetre públic (Municipi) que permet seleccionar el municipi que es desitja exportar
en un desplegable de possibles valors. Aquest paràmetre es farà servir al llarg de tot el procés per
generar el nom de sortida del fitxer gml i seleccionar els elements que pertanyen a la unitat
administrativa seleccionada.
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Fig. 1.1.3 Paràmetres de selecció del valor de municipi.

Finalment es publica un últim paràmetre on es defineix el nom de l’identificador de l’àmbit que
proporciona l’organisme competent de les dades i que consta de tres espais de noms abreujats
concatenats amb un punt que defineixen el codi del pais SPA (Spain), el productor de les dades
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i el tema INSPIRE AD (Addresses).

SPA.AMB.AD

Fig. 1.1.4 Definició del paràmetre Namespace.

Aquest identificador s’utilitza per formar juntament amb l’identificador local de l’objecte
l’identificador únic d’Inspire anomenat InspireID.
Es publica també com a paràmetre privat el número del codi EPSG (SRS) que indicarà el sistema
de referència amb el que es transformaran les dades. La normativa explicita que l’EPSG: 4258
(ETRS89) en coordenades geogràfiques, és el sistema de referència oficial que s’ha d’emprar a
INSPIRE, però també es transformaran aquestes dades amb l’EPSG: 25831 (ETRS89) en
coordenades UTM.

Fig. 1.1.5 Selecció d’EPSG del conjunt de dades.

152

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

1.2 Lectors comuns de dades
Per les dades d’entrada s’utilitza el lector de dades d’oracle spatial per a les dades que contenen
entitats amb component espacial i el lector de dades “oracle-nonspatial” per a les taules que hi
tenen relacions amb el model. Els paràmetres dels dos lectors permeten seleccionar la connexió
de la base de dades i seleccionar les taules que es necessiten llegir per a la transformació.

Fig. 1.2.1 Selecció de les taules ORACLE.

En el punt 1 i 1.1 del procés, se separen les entitats que tenen geometria de les taules, amb un
marc per diferenciar-les. Es llegeixen únicament les classes necessàries per transformar al model
de dades d’adreces d’INSPIRE i són les classes Portal, Tram i Municipi que tenen component
geogràfica i les taules Via, TipusVia, NexeVia, NomVia, Via_Tram.

Fig. 1.2.2 Lectors Oracle de dades d’entrada.
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1.3 Transformadors de dades
En el punt 2 del procés, es realitza un filtratge amb el transformador “TestFilter” de l’EPSG
seleccionat en el paràmetre privat “SRS”. Seguidament es reprojecten els objectes amb
component espacial, en el cas que s’hagi seleccionat l’EPSG 4258 i es mantenen sense reprojectar
en el cas que s’hagi seleccionat l’EPSG 25831.

Fig. 1.3.1 Procés de reprojecció dels objectes amb component espacial.

S’han de seleccionar els registres dels objectes que pertanyen a un únic municipi, per això
s’empren en el punt 3, els transformadors "Tester". S’escull el nom del municipi que es té
seleccionat en el paràmetre "Municipi" per realitzar només la transformació per als registres que
pertanyen a la unitat administrativa escollida.

Fig. 1.3.2 Selecció de municipi.
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En el punt 4 del procés es relacionen els objectes amb les taules, amb l'objectiu d'augmentar els
atributs de les classes i proporcionar els necessaris per emplenar les etiquetes del conjunt de
dades del model d'adreces d'INSPIRE
Seguint el model de dades de la GAMB, es poden relacionar cadascuna de les taules a partir de
les seves claus primàries. Per fer les relacions, s’utilitza el transformador d'FME "FeatureMerger",
que realitza la unió de dues classes mitjançant uns atributs comuns.
En la primera unió (UnioPortalTram), es fa la unió de la classe Portal amb la classe Tram utilitzant
l'atribut NTRAM com a clau primària de Portal i l'atribut NTRAM com a clau forana de la classe
Tram. D'aquesta manera s’identifica el tram al qual pertany cadascun dels portals i s’hereten tots
els seus atributs.
La classe de trams no conté cap atribut que defineixi a quina via pertany, per aquest motiu s’ha
de fer la unió dels portals (UnioPortalViaTram) amb la taula Via_Tram on s'assigna el valor de
l'identificador de cada via (IVIAL) amb l'identificador de cadascun dels trams (NTRAM) obtenint
per cadascuns dels portals un identificador de via.
Per últim, s’ha de realitzar la unió dels portals amb la taula via per obtenir els noms de la via i per
herència els atributs que componen tota la part d'aquesta. S’utilitza l'atribut IVIAL de la classe
Portal com a clau primària i l'atribut IVIAL de la taula Via com a clau forana.

Fig. 1.3.3 Transformadors d’unió de classes.

En aquest moment del procés es té per a cadascun dels portals, el seu número d'entrada a
l’habitatge, el codi del tram al qual pertany, el codi de la via, els components del seu nom, el codi
de tipus de via, el nexe d'unió i el nom complet. Per completar la informació s’han de relacionar
els portals amb les taules que descriuen semànticament cadascuna de les parts del nom de la via.
En el punt 5 del procés es realitza la unió de la classe portal amb les taules de definició dels
components del nom de la via, TipusVia, NexeVia i NomVia que contenen els codis i la descripció
de cadascun dels elements.
Amb el transformador “AttributeCreator” es defineixen amb el valor nul, totes les adreces que no
contenen aquest component.
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Fig. 1.3.4 Unió de taules de les parts del nom de la via.

En el punt 6 del procés se separen les components de l’adreça del punt del portal que s’han
obtingut en els passos anteriors, per omplir les etiquetes GML que corresponen a cadascuna de
les classes que es necessiten per a implementar el model GML INSPIRE.
Amb el transformador “AttributeKeeper”, es guarden els atributs necessaris per emplenar
l’esquema i amb el següent transformador es creen els atributs amb les etiquetes comunes per a
totes les classes.

Fig. 1.3.5 Procés d’assignació de les etiquetes GML INSPIRE.

156

Transformació i distribució del model d’adreces de la guia de carrers de l’AMB a diferents models d’adreces.

En les especificacions d’adreces d’INSPIRE es descriu mitjançant el diagrama UML quins són els
atributs opcionals i obligatoris necessaris en cadascuna de les classes del GML, per tal que sigui
conforme amb la normativa.
Es preparen les dades amb els transformadors “AttributeCreator”, assignant els valors de
cadascun dels atributs que es necessiten per els atributs de la classe de sortida.

Procés d’adequació de les dades de la classe “Address”
La classe "Address" identifica la ubicació fixe d'una propietat mitjançant una composició
estructurada de noms i identificadors que descriuen el nom de l'adreça amb tots els seus
components principals.
Amb el transformador anomenat "ValorsGMLINSPIREAddress" es creen noms d'atributs i es
donen el valor d'un atribut del model de la GAMB o un valor de text pre-assignat necessari per
als atributs de la classe.
Posteriorment es filtren els tipus de número de portal que es troben en el model GAMB amb el
transformador "PortalTipus" cercant els que són simples, compostos, amb extensió, etc., ja que
l'esquema GML INSPIRE permet distingir les diferents tipologies de portal.
Amb els transformadors "AttributeCopier" es fan les correspondències dels atributs creats
anteriorment amb els de la classe de sortida i finalment s’utilitza el transformador
"GeometryPropertySetter" que defineix la geometria a partir d'un atribut de l'esquema GML.

Fig. 1.3.6 Procés d’adequació de les dades de la classe “Address”.

Procés d’adequació de les dades de la classe “ThoroughfareName”
La classe “ThoroughfareName” descriu el nom de la via sencer i opcionalment detalla totes les
seves components diferenciant-les. El procés es molt semblant al que es fa servir en la definició
del número de l’adreça.
Amb el transformador “ValorsGMLINSPIREThorougfareName” es defineixen els nous atributs que
recullen els valors dels identificadors únics, el nom de la via sencer i de totes les seves
components.
Amb el transformador "ComposicioVia" es filtren els noms segons les parts que les componen,
separant les vies que tenen les tres components principals (Tipus, Nexe i Nom de via), dos
components (Tipus i nom de via) i un únic component (nom de via).
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Per últim, es fa la correspondència dels atributs generats en l’anterior pas i l’assignem en els
atributs de la classe GML amb els transformadors “AttributeCopier” de cadascun dels tipus de
composició de via.

Fig. 1.3.7 Procés d’adequació de les dades de la classe “Thoroughfarename”.

Procés d’adequació
“AdministrativeUnit”

de

les

dades

de

les

classes

“AdminUnitName”

i

La classe “AdminUnitName” defineix el nom del municipi al qual pertanyen la via i la classe
“AdministrativeUnit” també representa el límit municipal amb una geometria de polígon.
Amb el transformador “ValorsGMLINSPIREAdminUnit” es creen els nous atributs i recollim els
valors necessaris per fer la correspondència amb els atributs de la classe GML amb els
transformadors “AttributeCopier”.
En la classe “AdministrativeUnit” es genera la seva geometria a partir de l’atribut de geometria
definit al seu esquema, amb el transformador “GeometryPropertySetter_2”.

Fig. 1.3.8 Procés d’adequació de les dades de la classe “AdminUnitName” i “AdministrativeUnit”.

1.4 Escriptura de les dades
Per a l'escriptura de les dades, s’utilitza el component d'escriptura de dades de GML INSPIRE que
proporciona l'FME.
Aquest component permet definir uns paràmetres on es poden escollir si utilitzem l'esquema
d'aplicació gml (.xsd) que proporciona la comissió tècnica d'INSPIRE o escollir el tema dels
annexos INSPIRE dintre d'un llistat que proporciona l'FME.
A causa del fet que el projecte de conjunt de dades INSPIRE es troba en constant evolució, s’escull
utilitzar l'última versió de l'esquema d'aplicació que proporcionen des del portal de dades INSPIRE
que és el que té la versió més actualitzada del model.
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Fig. 1.4.1 Paràmetres del component d’escriptura INSPIRE GML

Un cop es té escollit l’esquema d’aplicació xsd, mostrarà el llistat sencer de totes les classes que
participen en el model, en aquest moment es poden escollir les classes que són necessàries per
complir la conformitat de la normativa i que s’emplenarà amb les dades del model GAMB.
S’implementen les classes Address, ThoroughfareName, AdminUnitName i AdministrativeUnit.

Nomenclatura del fitxer de Sortida INSPIRE GML
La nomenclatura del fitxer gml resultant es compon de la mateixa estructura que els anteriors
formats, però diferenciant el valor del nom del format de la implementació per "gml" i el nom de
que identifica el conjunt de dades d’INSPIRE.
-

-

Acrònim del producte: “gamb”
Versió de les especificacions de producte : “v4”
Format d’implementació: “gml”
Namespace: “SPA_AMB_AD_INSPIRE”. Identificador de l’àmbit de les dades INSPIRE
Codi INE municipals “cine”: És un valor variable, que consta de quatre dígits i s’extreu del
valor del paràmetre “Municipi”. Ex. “8077”.
Sistema de referència: Especifica l’EPSG del sistema de referència de les coordenades del
model i té una llargada màxima de set dígits. Ex. “25831”. Aquest valor varia segons el
EPSG escollit en el procés, però només es podrà escollir entre el valor EPSG 25831 i 4258
Extensió del fitxer: “eee”Especifica el tipus de format de fitxer. Ex.“.gml”

gambv4gml_namespace_cine_epsg.eee
gambv4gml_SPA_AMB_AD_INSPIRE_8077_25831.gml
Fig. 1.4.2 Nom del fitxer GML INSPIRE del municipi d’Esplugues de Llobregat (8077).
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1.5 Procés FME workbench - AMB_GAMB_GeneracioFormats_INSPIREAD.fmw

Fig. 1.5.1 Procés FME de conversió de dades AMB a model de dades adreces INSPIRE.
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