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• 1. Definició inicial del projecte
• Dins l'Àrea de Plànol de la Ciutat, de l'Ajuntament de 

Sabadell, encarregada del manteniment i creació de la 
informació gràfica cadastral; iniciem els primers treballs de 
preparació d'aquesta informació per migrar-la des del SIG 
propi del ajuntament (SIRT) a un SIG estàndard, ArcGis o 
Geomedia. 

• Es tractaria d'ordenar i classificar les capes d'informació de 
que disposen, verificar la seva funcionalitat i decidir el nou 
esquema conceptual i lògic que satisfaci les expectatives 
del  futur servidor SIG encara per decidir. 

• En conseqüència, haurem de reconèixer els fluxes
d'informació dins l'estructura d'un ajuntament de mida gran, 
com Sabadell, i valorar la millor adequació del sistema 
perquè en un futur esdevingui un Sistema d'Informació 
Corporatiu.

• Tot això, assegurant-nos del perfecte funcionament del 
vincle o  interfície entre el Sistema de Gestió de la Base de 
Dades Alfanumèrica (SGBDA) i la pròpia Informació 
Gràfica (SGBDG).
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• 2. Reconeixement del espai de treball

• Ens trobem davant d'un ajuntament que ja 
disposa d'un sistema informàtic, però que 
actualment té problemes de manteniment i 
desenvolupament del software ja que aquest 
és de programació pròpia. 

• La creació i manteniment de la cartografia 
bàsica i els diferents aplicatius de gestió 
municipal -cadastre, parcel·lari, planejament, 
serveis municipals,...- es realitzen utilitzant de 
motor el SIG propi anomenat SIRT.

• El funcionament del SGBDA (ACCESS - SQL 
Server 7.0) es considera prou favorable i es 
mantindrà la seva integritat, però tant la 
interfície gràfica com el disseny de les bases 
de dades gràfiques hauran de canviar-se. S'ha 
de tenir en compte que la informació tan 
gràfica com alfanumèrica és correcte i 
actualitzada.
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• 1. Definició

• Catalogar i ordenar la informació gràfica existent, identificar les necessitats 
cartogràfiques del servei i proposar un esquema lògic idoni a aquestes necessitats.

• Preparar la informació per la integració de la nova cartografia urbana de base. 
Proposar un nou esquema d'ordenació dels fitxers gràfics basat en la funcionalitat i 
ús d'aquests. 

• Realitzar una fitxa tècnica de les capes principals que contingui l'estructura interna  
d'aquestes i els seus atributs, a més de les seves relacions dins el SGBDG i possible 
connexió amb el SGBDA. 

• Proposar una estructura física dels fitxers gràfics en base a la seva funcionalitat i 
coherència. 

• Per últim fer una prova d'exportació d'un fitxer .dxf a un format d'importació SIG, per 
establir posteriorment un protocol d'exportació.
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• 2. Fases del projecte

• Primer el disseny del nou esquema conceptual: Identificació de les capes 
vertebradores del esquema que permeten donar resposta als serveis requerits per a 
la gestió del cadastre i les que mantenen la connexió amb el SGBDA. Decidim 
quines entitats tenen representació, les relacions entre elles i les connexions amb el 
SGBDA.

• Segon realització d’un llistat comparatiu entre les capes de la cartografia urbana de 
base de que disposa el servei de Plànol de la Ciutat i les noves capes d'informació 
de la nova cartografia urbana segons el plec d'especificacions tècniques.

• Tercer realització d’una fitxa tècnica per cada una de les capes principals que 
contingui l'estructura interna d'aquestes i els seus atributs. Tot definint la 
representació en forma de classes o conjunts d'elements i bases cartogràfiques, a 
més d'una primera proposta de solució.

• Quart proposta d’un nou esquema d'organització física dels fitxers gràfics basat en la 
funcionalitat i ús d'aquests.

• Cinquè es realitzarà una prova de conversió d'un fitxer .dxf a un format d'importació 
SIG.
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• 1. Informació gràfica
• El departament encarregat de la informació gràfica és el de Plànol de la Ciutat, son 

les seves responsabilitats: el manteniment de la cartografia cadastral mitjançant la 
gestió de les altes, modificacions o segregacions - obtenint un fitxer gràfic i omplint 
una  fitxa de dades alfanumèriques- i la valoració de locals mitjançant el càlcul del 
valor cadastral. L'edició i manipulació dels fitxers gràfics es realitza des d'un aplicatiu
del propi SIRT, i el departament te dret d'editar sobre les capes relacionades. 
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• 2. Informació alfanumèrica
• L’actuació davant les dades alfanumèriques és identificar les capes d'informació gràfica 

que estan associades al SGBDA i respectar el codi identificatiu que els uneix 
mitjançant SQL Server 7.0. Per tant, alhora de realitzar el nou disseny lògic i 
conceptual del sistema cartogràfic tindrem, molt en compte, que aquest segueixi 
mantenint la seva funcionalitat, coherència i manca de redundància.
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• 3. Diagnosi inicial de les necessitats cartogràfiques
• Existeix un excessiu nombre de capes degut a la mancança del sistema per tenir taules associades 

en les capes d'informació, això comporta que hi hagin multitud de capes de text que podrien 
integrar-se com atributs. També es mantenen moltes capes amb informació desfasada o inútil, 
capes que provenen d'altres serveis i que no s'on actualitzades. D'altres són buides o han tingut un 
servei puntual com a temàtiques.

• Un cop instal·lat el nou sistema es realitzarà la incorporació d'una nova cartografia urbana de base -
el plec d'especificacions tècniques ja està redactat i la cartografia realitzada, tant sols falta el 
lliurament dels fitxers- això comporta l'eliminació de moltes capes o la integració d'aquestes per 
augmentar la informació. S'hauria de valorar la idoneïtat en cada cas, però sembla que la gran 
majoria seran eliminades per la nova cartografia.

• Cal posar ordre en l'esquema temàtic actual del servidor i proposar un esquema funcional que 
separi les capes no només per temàtica, sinó, també per responsabilitats i finalitats.

• No existeixen ni esquemes d'ordenació, ni protocols d'actuació, ni fitxes informatives (metadades) 
sobre el funcionament o organització del sistema SIRT o la informació que conté (ni empresa 
distribuïdora al darrere), això representa un problema alhora de avaluar una migració cap a un altre 
SIG.  

• En conseqüència, cal definir el disseny lògic del nou sistema -canvis puntuals ja que l'actual respon 
correctament a les necessitats dels serveis municipals- en el que constin les relacions entre capes i 
permetin els fluxes d'informació, també s'ha d’elaborar una fitxa tècnica per cada capa, i 
posteriorment construir un esquema lògic d'ordenació de les capes, i ha ésser possible avaluar un 
possible protocol de migració de les dades utilitzant un format d'exportació .dxf.
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• Disseny conceptual (identificació de les entitats i proposta)
• Sens dubte l’entitat bàsica d’aquest esquema és la parcel·la, tota consulta de caràcter cadastral 

haurà de passar per ella, ja que vertebra el pas cap a façanes i direcció postal igual que cap a 
subparcel·les.

• A tenir en compte serien les entitats amb ombrejat, ja que significa que disposen de connexió 
amb BDA. La gran majoria d’entitats per integrar o eliminar corresponen a numeració o 
etiquetes de text amb poques dades.

DISSENY DE LES BASES CARTOGRÀFIQUES



• 2. Avaluació i proposta de les entitats cartogràfiques sota responsabilitat de Plànol 
de la Ciutat

• La metodologia que hem seguit per esbrinar quines de les 439 entitats amb representació 
cartogràfica són responsabilitat de L’Àrea de Plànol de la Ciutat, a estat seleccionar-les en 
funció dels perfils d’usuari.

• Es llisten totes les capes d’edició de l’Àrea de Plànol de la Ciutat, ordenades per famílies, i 
amb els atributs de nom de la capa, el seu codi, el tipus de dibuix i la capa Pare. Aquest 
llistat ens permet visualitzar en un sol full tota la informació sobre la que hem de treballar, 
per això hem aprofitat per marcar en colors la proposta de futur per cada capa.
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• 3. Fitxes tècniques de les 
bases cartogràfiques

• En aquest apartat es recull la 
informació bàsica de cada capa; 
nom, codi, contingut de la 
informació, el format d’aquesta, 
la seva geometria, el 
departament responsable de la 
seva actualització, la data 
d’elaboració, el seu estat actual i 
la vigència o temps aproximat 
entre  actualitzacions.
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PROPOSTA D'ESTRUCTURA FÍSICA DELS FITXERS



Arc: dxfarc 69810.dxf prova
Arc: clean prova # # 0.001
Arc: nodeerrors prova dangle
Arc: labelerrors prova
Arc: build prova line
Arc: relate add

Prova pilot de conversió DXF a cobertura d’ARCINFO
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