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El  Projecte  final  es  desenvolupa  com  a  resultat  d’un  conveni  de  col∙laboració entre 
l’Ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès  i  la Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Les 
pràctiques  es  van  efectuar  als  Serveis  Econòmics  de  l’ajuntament,  departament  de 
Cadastre i van estar coordinades des del LIGIT. 

El  Projecte  final  té com  a  finalitat  l’ampliació i  millora  de  l’accés  i  sortida  de  la 
informació alfanumèrica  de  l’aplicatiu  existent,  Visor web  d’intranet,  amb  software 
lliure, que permet  la  visualització de  cartografia urbana  i  rústica del municipi, per  a 
diferents anys, i la realització de consultes alfanumèriques simples.

Presentació



La col∙laboració entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el LIGIT es remunta a l’any 2003, el 
que demostra una gran iniciativa per part de l’ajuntament per apostar per les noves tecnologies al 
utilitzar eines de SIG per a la Gestió Cadastral i que ha suposat pels alumnes del MTIG un lloc, dins 
el món laboral, on aplicar els coneixements adquirits durant el curs.

Èn concret aquest Projecte final és continuació dels tres últims:

• Definició i automatització de consultes d’Explotació del Cadastre. Daniel Torres, 2008

• Aplicativo  Web  Intranet  para  la  Gestión  Catastral  con  Programación  Libre.  Alejandra 
Puerta, 2009

• Creación de una aplicación web basada en software libre para la visualización y consulta de 
información catastral delAjuntament de Cerdanyola del Vallès. Darío Rodríguez, 2010.

Antecedents



Ampliar  i millorar  l’aplicatiu existent als Serveis Econòmics de  l’ Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. 

Objectius generals

1. Capacitat  per  accedir  a  la  informació alfanumèrica  detallada  per mitjà de  consultes 
gràfiques de localització.

2. Capacitat de visualització de la informació, per mitjà de formularis.

3. Capacitat d’exportar aquesta informació a altres formats.

4. Millores: Llegenda dinàmica.

5. Permetre l’adaptació a futures versions o millores.

6. Millorar  les  condicions  d’accés  i  ús  dades  amb  la  utilització d’un  software  lliure, 
permetent  així reduir  costos  i  l’accés  a un major  número  de  usuaris  de  l’ajuntament 
degut  a  l’ús  de  codi  lliure  i  la  intranet,  que  a  diferència  de  l’ArcGis  no  necessita  de 
llicències.

Objectius



Accés a la informació alfanumèrica detallada: 

• Registre de finca  

• Registre de sòl  

• Registre de la unitat constructiva    

• Registre de construcció

• Registre de càrrec  

• Dades del padró

• Ponència de valors

Visualització dels formularis dels registres sol∙licitats.

Sortida  de  les  dades  alfanumèriques. Possibilitat  d’exportar  la  informació dels 
formularis a format Word.

Objectiu específics



Objectius



Per a obtenir els objectius anunciats s’ha emprat una metodologia de realització de projectes amb 
unes  tasques  sistemàtiques,  predictibles  i  repetibles  per  a  millorar  la  productivitat  en  el 
desenvolupament i la qualitat del producte.

Definim quatre fases: 

Descripció de la metodologia



Calendari



Dades. Informació cartogràfica

Estructuració de les dades.



Dades. Informació alfanumèrica

Creació d’una BD pròpìa en MS Access al importar taules dbf.

dbf mdb



Requeriments d’usuari

Els  requeriments  s’utilitzen  com dades d’entrada  en  l’etapa de disseny 
del producte, estableixen què ha de fer el sistema però no com fer‐ho.



Requeriments tècnics

L’aplicatiu  ha  de  disposar  del  programari necessari  per  aconseguir  els 
requeriments funcionals descrits.

• Servidor web i llibreries 

• Llenguatges de programació

• SGBD

• Navegador

+



Arquitectura del sistema

Disseny dels components d’una aplicació. 



Implementació de la programació

Aquesta  fase  està lligada  als  llenguatges  de  programació emprats  i  al 
disseny prèviament realitzat.



Accedim als set registres d’informació detallada de la parcel∙la que ens interessa que contenen la 
informació alfanumèrica que es troba a les taules de la BD.

Resultats

1. Accés i visualització de la informació alfanumèrica 



Resultats

2. Sortida de la informació

S’ofereix la possibilitat d’exportar les dades de la parcel∙la a una plantilla en format Word per als 
registres de càrrec o padró. Es genera una fitxa cadastral.



Aquest Projecte final ha assolit els dos objectius principals proposats pel client:

1. Accés a dades alfanumèriques i la seva visualització. Respecte a la seva visualització
en  pantalla  existeixen  llibreries  de  codi  lliure  que  no  he  fet  servir  per  la meva 
aplicació que millorarien el seu disseny i el farien més actual.

2. Exportació de  dades  alfanumèriques  a  una  plantilla Word.  L’aplicació genera  una 
fitxa  cadastral  tal  i  com es demanava. El  fet de  fer  convergir  la programació web 
amb un programa d’escriptori de Micrsosoft com és el Ms Word també ha suposat 
un repte a l’hora de fer‐los conviure.

Conclusions



1. Millora  d’eines  ja  operatives:  Creació d’una  llegenda  dinàmica,  sincronitzar  la 
informació que mostra el visor amb la que apareix a la llegenda.

2. Normalització dels models  de  dades  que  conformen  la  BD  de  l’aplicació:  Fer  un 
estudi i proposar‐ne un nou model de SGBD que s’ajusti a les normes del disseny de 
SGBD.

3. Utilització d’Ajax com a llenguatge de programació: Aquest llenguatge s’executa del 
costat  client mentre  es manté una  comunicació asíncrona  amb  el  servidor  en  un 
segon  pla,  amb  la  qual  cosa  és  possible  realitzar  canvis  sobre  les  pàgines  sense 
necessitat  de  recarregar‐les,  això  significa  augmentar  la  interactivitat,  velocitat  i 
operatibilitat de les aplicacions. 

Propostes
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A en Dani Torres,  tutor d’aquest Projecte  final per part de  la  institució col∙laboradora, que ha 
estat més que un tutor pendent en tot moment no només dels meus dubtes respecte a la feina 
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esperar‐se a néixer a que tingués la memòria enllestida.
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