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El municipi de Ripollet pertany a la comarca del VallEl municipi de Ripollet pertany a la comarca del Vallèès Occidental. s Occidental. 
Situat a la Situat a la vallvall baixa del riu Ripoll  dins la depressibaixa del riu Ripoll  dins la depressióó prelitoral, limita prelitoral, limita 
amb els municipis de amb els municipis de BarberBarberàà, Montcada i Reixac, i Cerdanyola. , Montcada i Reixac, i Cerdanyola. 

SituatSituat en un en un puntpunt estratestratèègicgic pelpel que fa  a les que fa  a les comunicacionscomunicacions tanttant de de 
la la ciutatciutat de Barcelona de Barcelona capcap a a ll´́ interior interior comcom tambtambéé perper la la mobilitatmobilitat
de de nordnord a a sudsud, el , el municipimunicipi presenta una densa presenta una densa xarxaxarxa
dd´́infraestructuresinfraestructures ((carreterescarreteres, , autopistesautopistes i ferrocarril) i una i ferrocarril) i una activitatactivitat
industrial industrial desenvolupadadesenvolupada seguintseguint ll´́eixeix formatformat pelpel riuriu RipollRipoll i la i la xarxaxarxa
viviààriaria..

El El fortfort creixementcreixement demogrdemogrààficfic que ha que ha experimentatexperimentat RipolletRipollet elsels
darrersdarrers anysanys ttéé el el seuseu reflexereflexe en el en el fetfet que bona que bona partpart de la de la 
superfsuperfííciecie total del total del municipimunicipi es es trobatroba urbanitzadaurbanitzada. . LL´́ocupaciocupacióó
humana del humana del municipimunicipi ééss considerable.considerable.
Les Les dadesdades de de ll´́InstitutoInstituto Nacional de EstadNacional de Estadíística stica mostrenmostren el el 
dinamismedinamisme demogrdemogrààficfic del del municipimunicipi en en elsels darrersdarrers 9 9 anysanys, , ambamb un un 
creixementcreixement del 20 % del 20 % durantdurant el el periodeperiode 19961996--2005 2005 

Mapa topogràfic del municipi de Ripollet



EL PADREL PADRÓÓ MUNICIPALMUNICIPAL

ÈÈs un registre administratiu, a nivell s un registre administratiu, a nivell 
dd´́entitats locals o municipis, on entitats locals o municipis, on 
consten els consten els veveïïnatsnats dd´́unun municipi, i  municipi, i  
suposasuposa una proba de una proba de residresidèènciancia . . 

La La revisirevisióó i i mantenimentmanteniment corrcorr a a 
ccààrrecrrec delsdels AjuntamentsAjuntaments, sota la , sota la 
coordinacicoordinacióó de de ll´́InstitutoInstituto Nacional Nacional 
de Estadde Estadíística, stica, ll´́organismeorganisme que que 
valida i valida i 

En el full En el full padronalpadronal han de constar han de constar 
obligatòriamentobligatòriament les les dadesdades referentsreferents
a a nomnom i i llinatgesllinatges, , sexesexe, , domicilidomicili
habitual, habitual, nacionalitatnacionalitat, , lloclloc i data de i data de 
neixementneixement, numero del , numero del documentdocument
dd´́identitatidentitat..
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OBJECTIUSOBJECTIUS

El principal El principal objectiuobjectiu, encara que , encara que siguisigui a a llargllarg terminitermini, , dd´́unun aplicatiuaplicatiu dd´́explotaciexplotacióó del del 
PadrPadróó municipal municipal ééss la la creacicreacióó dd´́eineseines, , tanttant consultes consultes dd´́ajudaajuda i i ananààlisilisi
alfanumalfanumèèriquesriques comcom representacionsrepresentacions cartogrcartogrààfiquesfiques de de fenomensfenomens i variables i variables 
demogrdemogrààfiquesfiques, , ambamb especial especial atenciatencióó alsals processosprocessos immigratorisimmigratoris. . 

AltresAltres objectiusobjectius especespecííficsfics poden ser: poden ser: 

Ampliar les Ampliar les capacitatscapacitats del SIM de del SIM de ll´́AjuntamentAjuntament de de RipolletRipollet, a , a fifi que que facilitifaciliti ll´́accaccééss, , 
consulta i consulta i gestigestióó dd´́informaciinformacióó relacionada relacionada ambamb el el territoriterritori..

Potenciar la Potenciar la tecnologiatecnologia GIS en GIS en ll´́ààmbitmbit de les de les administracionsadministracions localslocals, , sobretotsobretot pelpel
que fa al que fa al tractamenttractament de la de la informaciinformacióó espacial i la espacial i la sevaseva representacirepresentacióó..

TreballarTreballar ambamb les les possibilitatspossibilitats tecnològiquestecnològiques del del programariprogramari de de codicodi lliurelliure i i delsdels GIS GIS 
gratugratuïïtsts en el en el mmóónn webweb..
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PROGRAMARIPROGRAMARI

Macromedia Dreamweaver MX
Construcció de planes web 
amb llenguatge HTML i PHP

HYPERTEXT PREPROCESSOR: 
Llenguatge de programació

per a planes web dinàmiques

INTERNET EXPLORER 5.0 :
Navegador web

APACHE WEB SERVER: 
Servidor web

MINNESOTA MAPSERVER: 
Servidor gratuït de cartografia

MICROSOFT ACCESS 2003: 
Base de dades relacional

ARCGIS 9.0 de ESRI: 
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DISSENY CONCEPTUAL I LÒGIC DE DADESDISSENY CONCEPTUAL I LÒGIC DE DADES

-- SS´́identifiquenidentifiquen les les entitatsentitats o o elementselements que que seranseran objecteobjecte dd´́estudiestudi i es creen les i es creen les 
primeres primeres relacionsrelacions entre elles (entre elles (cardinalitatcardinalitat))

-- SS´́estableixenestableixen relacionsrelacions entre les entre les entitatsentitats ara ara jaja considerantconsiderant elsels seusseus atributsatributs o o 
caractercaracteríístiquesstiques ((modelmodel conceptual).conceptual).

-- Les Les entitatsentitats passenpassen a ser a ser taulestaules i i elsels atributsatributs campscamps. . AlgunsAlguns campscamps de de relacirelacióó
optimitzenoptimitzen i donen i donen cohercoherèènciancia a a ll´́estructuraestructura del del conjuntconjunt de de dadesdades que que tenimtenim ((modelmodel
lògiclògic))

-- ImplementaciImplementacióó de de ll´́estructuraestructura creada (creada (dadesdades del del PadrPadróó municipal)municipal)
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Cardinalitats Disseny lògic BD Padró



PADRPADRÓÓ I BASE DE DADES GISI BASE DE DADES GIS

PADVIAS XARXA VIÀRIA
Camp Tipus Tam Descripció Taula relac.

VIACODVIA Texte Codi via PADHOJ

VIANVIA Texte Nom de via

VIACTIVIA Texte Tipus de via
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CodiCodi parcel.laparcel.laTexteHOJREFPAR

TexteHOJPLAN

PADVIASCodi xarxa viàriaTexteHOJCODVIA

TexteHOJESCA

TexteHOJTINUM

Codi districteTexteHOJDIST

Codi seccióTexteHOJSECCIO

TexteHOTLOC

Numero portaTexteHOJPUER

Número policiaTexteHOJNUMER

Codi illaTexteHOJMANZ

TexteHOJNHOP

TexteHOJCODBAR

TexteHOJCODSEC

PADHABITCodi nombre localTexteHOJNLOCAL

Taula relacionadaDescripcióTamanyTipusCamp

HABITANTSPADHOJAS

2. Referència cadastral:
no implementada 

en la BD del Padró municipal

1.Els camps de relació
de la BD padronal amb

la base de dades GIS per
aconseguir la referenciació territorial 

són aquells que componen
la direcció postal :

-Tipus i nom via (=codi via)
-Número de policia



DISSENY INTERFDISSENY INTERFÍÍCIE VISUALCIE VISUAL
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1. Títol

2. Mapa

3. Visualització de capes

4. Mapa de referència: Un 
mapa de referència del 
municipi i l´escala
númerica

5. Eines de visualització

6. Cerca per adreça: 
localització per direcció
postal

7. Consultes del Padró
Municipal

8. Resultats: es mostren
mitjançant l´apertura
d´una nova finestra del 
navegador.

9. Ajuda



FUNCIONS EN EL MAPAFUNCIONS EN EL MAPA

AproparApropar--se: genera un se: genera un zoomzoom dd´́aproximaciaproximacióó fentfent clic sobre la clic sobre la imatgeimatge

AllunyarAllunyar--se: genera un se: genera un zoomzoom dd´́allunyamentallunyament fentfent clic sobre el mapa.clic sobre el mapa.

Vista general : Vista general : retornretorn a a lavistalavista inicial, a la inicial, a la visualitzacivisualitzacióó del mapa en la del mapa en la sevaseva mmààximaxima extensiextensióó..

MoureMoure: : despladesplaççamentament interactiuinteractiu per per damuntdamunt del del mapamapa..

DesplaDesplaççamentament direccional: direccional: despladesplaççaa la la imatgeimatge capcap a la a la direccidireccióó triadatriada

ComplementComplementààriesries

Identificar: Identificar: clicantclicant sobre el mapa, sobre el mapa, visualitzacivisualitzacióó delsdels atributsatributs associatsassociats a un a un elementelement cartogrcartogrààficfic..

Guardar: Guardar: captacicaptacióó de la vista  de la vista  visualitzadavisualitzada, , guardantguardant la la imatgeimatge..

Imprimir: Imprimir: captacicaptacióó de la vista de la vista visualitzadavisualitzada, , imprimintimprimint la la imatgeimatge..

Refrescar: Refrescar: actualitzaciactualitzacióó del mapa.del mapa.

Captura: Captura: captacicaptacióó dd´́atribusatribus del mapa del mapa perper a a realitzarrealitzar una nova consulta de una nova consulta de padrpadróó
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OPERATIVITATOPERATIVITAT

Nova recerca: es refresca el formulari

Localització en el mapa de la vivenda
que ha estat objecte de consulta

Presentació en forma de taula de dades
generals relacionades amb la consulta

Presentació en forma de taula
de les dades resultants de la consulta

Cancelam la recerca i retrocedim al formulari anterior

Trets
introductoris

Disseny

Operativitat

Arquitectura 
web

Funcionalitat 
i 

consultes

Conclusions

Les Les funcionalitatsfuncionalitats que es que es mostrenmostren al al formulariformulari de consultes  de consultes  ssóónn plantejadesplantejades de forma que en una de forma que en una mateixamateixa
consulta consulta hihi hagihagi la la possibilitatpossibilitat de de visualitzarvisualitzar de forma de forma simultsimultààniania diferentsdiferents tipustipus de de sortidessortides de les de les dadesdades
alfanumalfanumèèriquesriques, , ampliantampliant aixaixíí la la informaciinformacióó que es que es mostramostra a a ll´́usuariusuari a a mmééss del del propipropi formulariformulari de recerca.de recerca.

AixAixíí, , segonssegons la consulta, la consulta, podempodem trobartrobar::

-- paginacipaginacióó delsdels resultatsresultats de la consulta (de la consulta (obrintobrint nova nova finestrafinestra de navegador)de navegador)
-- sortidasortida de de dadesdades mmééss generalsgenerals en forma de taula (en forma de taula (obrintobrint nova nova finestrafinestra de navegador)de navegador)
-- localitzacilocalitzacióó en el mapa en el mapa delsdels elementselements que que ssóónn motiumotiu de consulta. de consulta. 
-- captura en el mapa de captura en el mapa de dadesdades cartogrcartogrààfiquesfiques perper iniciar una nova consulta sobre el iniciar una nova consulta sobre el PadrPadróó municipalmunicipal



OPEN SOURCEOPEN SOURCE

El El concepteconcepte openopen sourcesource suposasuposa--implica que, una implica que, una vegadavegada creada una creada una aplicaciaplicacióó o programa,  o programa,  
es es potpot disposardisposar gratugratuïïtamenttament del del codicodi fontfont, a , a fifi que que qualsevolqualsevol usuariusuari o programador o programador 
puguipugui ferfer nene úúss i i desenvolupardesenvolupar mmééss funcionalitatsfuncionalitats, , produproduïïntnt se se aixaixíí una una milloramillora i i 
intercanviintercanvi constantconstant entre els entre els usuarisusuaris..

AixAixíí, el software de , el software de codicodi lliurelliure tambtambéé estestàà teninttenint la la sevaseva influinfluèènciancia dins els dins els SistemesSistemes
dd´́InformaciInformacióó GeogrGeogrààficafica, , sorgintsorgint comcom a a conseqconseqüéüénciancia productesproductes i i aplicacionsaplicacions web web 
geoespacialsgeoespacials gratugratuïïtsts..

Si Si anteriormentanteriorment es es comentavacomentava les les possibilitatspossibilitats dd´́intercanviintercanvi i i desenvolupamentdesenvolupament
dd´́aplicacionsaplicacions de forma de forma gratugratuïïtata del  del  concepteconcepte openopen sourcesource, la , la mateixamateixa idea aplicada a la idea aplicada a la 
informaciinformacióó geoespacialgeoespacial ééss portada a portada a termeterme perper ll´́OpenGeosaptialOpenGeosaptial ConsortiumConsortium (OGC), un (OGC), un 
consorciconsorci dd´́empresesempreses i i universitatsuniversitats potencien i participen el potencien i participen el desenvolupamentdesenvolupament
dd´́especificacionsespecificacions obertesobertes, amb , amb ll´́objectiuobjectiu de fomentar la de fomentar la interoperatibilitatinteroperatibilitat
geoespacial.geoespacial.ÉÉss a a dirdir, , establirestablir unsuns protocolsprotocols perper facilitar facilitar ll´́intercanviintercanvi informaciinformacióó
geogrgeogrààficafica. . 

LL´́èèxitxit dd´́aquestsaquests estestààndarsndars radica en que radica en que posteriormentposteriorment ssóónn implementatsimplementats tanttant en els en els 
productesproductes comercialscomercials comcom en els de en els de openopen sourcesource de les de les entitatsentitats que participen. que participen. 
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TECNOLOGIA WEB I GISTECNOLOGIA WEB I GIS

PerPer servidor Web servidor Web ss´́entenenten tanttant el programael programa-- en el en el nostrenostre cascas, Apache, Apache-- que que permetpermet que un que un 
ordenador ordenador connectatconnectat a a internetinternet puguipugui servir servir informaciinformacióó (programes, pagines web) i recursos a (programes, pagines web) i recursos a 
altresaltres ordinadorsordinadors--clientsclients, , comcom el el propipropi ordenador on ordenador on aquestaquest ss´́executaexecuta. . ElsEls servidorsservidors Web Web 
permetenpermeten ferfer accessiblesaccessibles tanttant paginespagines web web estestààtiquestiques (HTML, DHTML) com (HTML, DHTML) com dindinààmiquesmiques (JSP, (JSP, 
PHP, ASP,  etc). PHP, ASP,  etc). Amb les Amb les ppààginesgines dindinààmiquesmiques ss´́accedeixaccedeix a les bases de a les bases de dadesdades i i ss´́emprenempren
programes que programes que ss´́executenexecuten en el servidor en el servidor perper desprdesprééss presentar les presentar les ppààginesgines HTML HTML jaja
construconstruïïdesdes en el navegador de en el navegador de ll´́usuariusuari

Un Un delsdels software de software de servidorsservidors, , gratuitsgratuits i  de i  de codicodi lliurelliure mmééss conegutsconeguts ééss el servidor web Apache, el servidor web Apache, 
que es fa servir  que es fa servir  perper crear els  crear els  aplicatiusaplicatius web de web de ll´́AjuntamentAjuntament de Ripollet.de Ripollet.

Dins el servidor Apache Dins el servidor Apache hihi ha ha instal.latinstal.lat el el modulmodul de PHP i el servidor de de PHP i el servidor de mapesmapes MapserverMapserver, que , que 
ss´́executenexecuten en el servidor web, en el servidor web, aixaixíí comcom tambtambéé totstots els els arxiusarxius que conformen que conformen ll´́aplicatiuaplicatiu: : 
pagines pagines htmlhtml, , arxiusarxius PHP, PHP, arxiuarxiu ..mapmap, , etcetc

Trets
introductoris

Disseny

Operativitat

Arquitectura 
web

Funcionalitat i 
consultes

Conclusions



BASE DE DADES I PHPBASE DE DADES I PHP

LL´́accaccééss a la base de a la base de dadesdades des de una des de una ppààginagina webweb es es realitzarealitza, en primer , en primer lloclloc, , configurantconfigurant ll´́origenorigen
de de dadesdades ODBC : ODBC : seleccionantseleccionant el  el  driverdriver de Microsoft de Microsoft AccesAcces i  triar base de i  triar base de dadesdades onon volemvolem ferfer
feinafeina dinsdins aquestaquest..
connexiconnexióó a base de a base de dadesdades usantusant ADO (ADO (ActiveXActiveX Data Data ObjectsObjects) ) mitjanmitjanççantant llenguatgellenguatge de de 

programaciprogramacióó PHP.PHP.
LL´́objecteobjecte ADO ADO permetpermet conectar la conectar la ppààginagina webweb a a qualsevolqualsevol base de base de dadesdades compatible compatible ambamb ODBC. ODBC. 

AixAixíí, per , per connectarconnectar--se i se i accediraccedir a les a les dadesdades tenimtenim trestres objectesobjectes ADO: connection, command i ADO: connection, command i 
recordsetrecordset..
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PHP PHP ééss un un acrònimacrònim de de HypertextHypertext PreprocessorPreprocessor, es , es potpot definir definir comcom un un llenguatgellenguatge de de programaciprogramacióó
interpretatinterpretat, i el , i el codicodi del del qualqual va va insertatinsertat dinsdins pagines HTML i que es pagines HTML i que es processatprocessat i  i  executatexecutat en el servidor en el servidor 
, de forma que , de forma que jaja ss´́envienenvien elsels resultatsresultats al navegador o al navegador o browserbrowser en forma de en forma de ppààginagina webweb (HTML (HTML 
tradicional).tradicional).
Les Les principalsprincipals aventatgesaventatges dd´́aquestaquest llenguatgellenguatge ééss el el dinamismedinamisme i i interactivitatinteractivitat que que ddóónana a les planes a les planes 
webweb fetesfetes ambamb HTML, HTML, aixaixíí comcom tambtambéé permetpermet generar generar connexionsconnexions a base de a base de dadesdades..

Arxiu .Map de Mapserver

Connexió a BD amb PHP



ARQUITECTURA WEBARQUITECTURA WEB

Navegador web Servidor web

BD

SERVIDORCLIENT

ShapesBDs alfanumèrica

HTTP

HTTP

Pàgina HTML

Mòduls o programes dins el servidor web
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ApacheInternet 
Explorer Servidor de cartografia

Llenguatge programació



TIPOLOGIA DE CONSULTESTIPOLOGIA DE CONSULTES
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Les consultes Les consultes especespecíífiquesfiques referentsreferents al  al  PadrPadróó ss´́hanhan dividitdividit en tres en tres gransgrans temtemààtiquestiques: consultes : consultes perper edatedat, , 
consultes consultes perper famfamíílieslies o o perper vivendesvivendes, i consultes , i consultes referidesreferides a a ll´́origenorigen de la de la poblacipoblacióó, , subdivividasubdivivida en en 

-- ImmigraciImmigracióó: consulta  : consulta  perper nacionalitatnacionalitat..
-- MovimentsMoviments de de poblacipoblacióó internsinterns: consulta : consulta perper provprovíínciesncies i i perper municipismunicipis..

CONSULTES PER ORIGEN POBLACIÓ Alfanumèrica Cartogràfica

1.Població estatal

- Per províncies d´origen SI -

-Per municipis d´origen
(Cas provincia = Barcelona)

SI -

-Diferències entre lloc neixement/lloc procedència - -

2.Immigració: Població extrangera

per locals-Distribució per nacionalitats al 
municipi

per illes

- SI

pertinença UE

total habitants

%  total immigracio

pobl per grups d´edat

CONSULTES PER  VIVENDA I FAMILIA Alfanumèrica Cartogràfica

direcció local

tipus fam: nombre membres 
família

membres famil < 18

membres famil < 65

CONSULTES PER  EDAT Alfanumèrica Cartogràfica

Població total grups d´edat SI -

SI SI- Per local

SI SI-Per nacionalitat



CONSULTA PER EDATS CONSULTA PER EDATS 

Una consulta Una consulta dd´́ajudaajuda, que , que jaja ensens mostramostra directamentdirectament en el en el 
formulariformulari els els resultatsresultats . . MostraMostra el total de el total de poblacipoblacióó del del 
municipimunicipi de Ripollet de Ripollet repartitrepartit perper grupsgrups dd´́edatedat . . Trets
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CONSULTA PER VIVENDACONSULTA PER VIVENDA
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La consulta La consulta perper famfamíílialia es presenta en un es presenta en un formulariformulari amb un amb un campcamp en en ququèè es basa la recerca i es basa la recerca i unsuns
atributsatributs que que ss´́omplenomplen segonssegons la la seleccioseleccio feta. feta. AquestaAquesta es basa en la es basa en la selecciseleccióó dd´́unun codicodi de de vivendavivenda
determinatdeterminat, , mentrementre que els que els atributsatributs que es modifiquen amb cada nova que es modifiquen amb cada nova cecercacecerca ssóónn: : direccidireccióó del del 
domicilidomicili habitual (habitual (carrercarrer i ni núúmero), nombre de mero), nombre de componentscomponents de la de la famfamíílialia, i , i ananààlisilisi perper edatsedats, es a , es a dirdir, , 
membresmembres menorsmenors de 18 de 18 anysanys i i majorsmajors de 65 de 65 anysanys. . 



CONSULTA PER VIVENDACONSULTA PER VIVENDA
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La primera  La primera  funcionalitatfuncionalitat que es que es potpot aplicar en aplicar en aquestaaquesta consulta consulta ééss la la 
possibilitatpossibilitat de de localitzarlocalitzar en el mapa principal la en el mapa principal la direccidireccióó postal de la postal de la vivendavivenda
seleccionada en el seleccionada en el formulariformulari. . MitjanMitjanççantant el botel botóó
es es realitzarealitza un un zoomzoom, i , i activantactivant--se la capa de parceles, es se la capa de parceles, es localitzalocalitza la parcela la parcela 
onon es es trobatroba la la vivendavivenda cercada.cercada.



CONSULTA PER VIVENDACONSULTA PER VIVENDA

Una Una altraaltra funciionalitatfunciionalitat es es dudu a a termeterme ambamb el botel botóó de                          , de                          , onon es es realitzarealitza la la paginacipaginacióó
de de resultatsresultats dd´́acordacord ambamb elsels valorsvalors triatstriats al al formulariformulari. . ss´́obriobri una nova una nova finestrafinestra del navegador del navegador 
presentantpresentant dos dos tipustipus dd´́ informaciinformacióó::

-- atributsatributs de: de: codicodi de local, de local, direcciodireccio del del domicilidomicili, nombre , nombre familiarsfamiliars, i , i referreferèènciancia cadastralcadastral
corresponentcorresponent a la a la vivendavivenda..

-- presentacipresentacióó en forma de taula de en forma de taula de diferentsdiferents atributsatributs de de tottot elsels membresmembres de la de la famfamíílialia
escollidaescollida a la consulta: a la consulta: nacionalitatnacionalitat, , provprovíínciancia de de neixementneixement, , municipimunicipi de de neixementneixement, i data de , i data de 
neixementneixement. . 
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CONSULTA PER PROVCONSULTA PER PROVÍÍNCIANCIA

Les consultes que Les consultes que tractentracten la la migracimigracióó interna es interna es divideixendivideixen entre la entre la 
provprovíínciancia dd´́origenorigen dd´́unauna banda, i una recerca en un escala banda, i una recerca en un escala 
espacial espacial mmééss redureduïïdada: el : el lloclloc de de procedprocedèènciancia ubicatubicat dinsdins la la 
provprovíínciancia de Barcelona.de Barcelona.

LL´́execuciexecucióó de de ambduesambdues consultes es fa tambconsultes es fa tambéé a partir a partir dd´́unun llistatllistat
desplegabledesplegable onon es es mostramostra el el nomnom de la de la provprovíínciancia o el o el 
municipimunicipi, , segonsegon siguisigui el el cascas. . ElsEls atributsatributs que es que es mostrenmostren en el en el 
formulariformulari ssóónn el el codicodi de de provprovíínciancia o o municipimunicipi triattriat i el total i el total 
dd´́habitantshabitants que que provenenprovenen dd´́aquellaquell lloclloc. . 
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CONSULTA PER PROVCONSULTA PER PROVÍÍNCIANCIA

La consulta es complementa La consulta es complementa ambamb ll´́opciopcióó de de visualitzarvisualitzar una una 
taula taula dd´́ajudaajuda ––botbotóó --, , mostrantmostrant la la totalitattotalitat de de 
provprovíínciesncies o o municipismunicipis i el total i el total dd´́habitantshabitants que que hihi
pertanyenpertanyen. . AixAixíí, la , la paginacipaginacióó de de resultatsresultats es sobre es sobre dadesdades
generalsgenerals, no sobre la consulta , no sobre la consulta realitzadarealitzada..
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CONSULTA PER MUNICIPICONSULTA PER MUNICIPI
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CONSULTA PER CONSULTA PER 
NACIONALITATNACIONALITAT

AquestaAquesta consulta es centra en consulta es centra en ll´́ananààlisilisi de la de la poblacipoblacióó perper
col.lectiuscol.lectius, , perper sectorssectors de la de la poblacipoblacióó agrupatsagrupats segonssegons
una caracteruna caracteríística: la stica: la nacionalitatnacionalitat dd´́origenorigen. Al separar . Al separar 
les consultes les consultes segonssegons ll´́origenorigen de la de la poblacipoblacióó en , en , 
aquestaaquesta consulta es centra en la consulta es centra en la poblacipoblacióó de de 
nacionalitatnacionalitat extrangeraextrangera.  .  

. El . El campcamp inicial inicial ééss el pael paíís s dd´́origenorigen i es presenta i es presenta dinsdins un un llistatllistat
desplegabledesplegable. En . En aquestaquest cascas elsels atributsatributs que conformen que conformen 
la resta del la resta del formulariformulari ssóónn::

-- codicodi del padel paíís s triattriat i i pertinenpertinenççaa a la Unia la Unióó Europea.Europea.
-- Total de Total de poblacipoblacióó dd´́aquestaaquesta nacionalitatnacionalitat i % de                  i % de                  

poblacipoblacióó respecte al total de respecte al total de poblacipoblacióó extrangeraextrangera. . 
-- DistribuciDistribucióó perper grupsgrups dd´́edatedat..
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CONSULTA PER NACIONALITATCONSULTA PER NACIONALITAT

A A mmééss de les de les opcionsopcions de nova recerca i tornar al mende nova recerca i tornar al menúú de consultes principal, la de consultes principal, la 
possibilitatpossibilitat de presentar de presentar elsels resultatsresultats dd´́aquestaaquesta consulta tambconsulta tambéé es fa a es fa a 
travtravéés de                      s de                      obrintobrint una nova una nova finestrafinestra del navegador. del navegador. ElsEls
resultatsresultats es presenten es presenten aixaixíí::

-- ValorsValors delsdels campscamps: : nacionalitatnacionalitat, , codicodi i i pertinenpertinenççaa a la UE.a la UE.
-- Taula Taula perper presentar la presentar la informaciinformacióó de de totstots elsels habitantshabitants de la de la 

nacionalitatnacionalitat triada, triada, mitjanmitjanççantant el el codicodi de de vivendavivenda, , direccidireccióó del del domicilidomicili, i , i 
data de data de neixementneixement..

A A mmééss de la de la paginacipaginacióó de de resultatsresultats, , hihi ha encara un ha encara un altraaltra funcionalitatfuncionalitat: : ambamb el el 
botbotóó ss´́obriobri un un nounou browserbrowser ambamb una taula una taula ambamb algunesalgunes
dadesdades gengenèèriquesriques sobre cada sobre cada nacionalitatnacionalitat: pa: paíís, s, codicodi, total , total habitantshabitants perper
nacionalitatnacionalitat, i , i pertinenpertinenççaa a la UE. a la UE. 
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CONSULTA PER IDENTIFICACICONSULTA PER IDENTIFICACIÓÓ
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TambTambéé ss´́haha creatcreat una una einaeina que que estestàà pensada pensada perper adquirir adquirir interactivamentinteractivament des del mapa des del mapa valorsvalors
dd´́atributsatributs cartogrcartogrààficsfics. . 
AmbAmb una nova una nova funcifuncióó a la barra a la barra dd´́eineseines, es captura la , es captura la referreferèènciancia cadastralcadastral de la parcela que de la parcela que ss´́haha
clicatclicat. . LL´́adquisiciadquisicióó ééss potpot realitzarrealitzar si la capa de parceles si la capa de parceles ééss activa, activa, jaja siguisigui mitjanmitjanççantant zoomzoom
dd´́aproximaciaproximacióó, o tamb, o tambéé activantactivant el el modemode nquerynquery ((multiplemultiple layerlayer)  a )  a mapservermapserver..
Al Al carregarcarregar aquestaquest valor en un valor en un nounou formulariformulari ss´́engegaengega la consulta la consulta ambamb el el calculcalcul del nombre de del nombre de 
vivendesvivendes i el total i el total dd´́habitantshabitants residentsresidents en en aquestaaquesta parcela, parcela, expressantexpressant en forma de taula el en forma de taula el resultatresultat. . 



MANTENIMENT I ACTUALITZACIMANTENIMENT I ACTUALITZACIÓÓ
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