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1. INTRODUCCIÓ

• Visor Web de cartografia a l’Ajuntament de Campos (Mallorca) 
que mostra la cartografia de les Normes Subsidiàries i el 
cadastre del municipi. 

• Servidor de mapes UMN MapServer.

• Entorn de desenvolupament Ka-Map.

• Servidor de base de dades PostgreSQL-PostGIS.

PROGRAMARI LLIURE



1.1 EL MUNICIPI DE CAMPOS
• Situació geogràfica: Sud de Mallorca. 

• Extensió: 148 Km² i ocupa el 4.11% de la superfície total de l’illa. 

• Població: 8.759 hab. Densitat: 58,59 hab./Km²

• Municipis que limiten amb Campos són Llucmajor, Porreres, 
Felanitx, Santanyí i Ses Salines.



1.2 SITIBSA
• SITIBSA (Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, 

S.A.)

• Empresa pública del Govern de les Illes Balears que 
desenvolupa la seva activitat en el camp de la cartografia i la 
informació territorial. 

• SITIBSA és una empresa pública de la  Conselleria d’Obres 
Públiques, Habitatge i Transports i depèn directament de la 
Direcció General d’Ordenació del Territori.

• Organització: quatre departaments:

-Departament de projectes SIG.
-Departament de suport a la IDEIB.
-Departament de Producció.
-Departament de Ventes. 



2. OBJECTIUS DEL PROJECTE
• Objectiu principal implementar un Visor Web de cartografia a 

l’Ajuntament de Campos que mostri la cartografia de les Normes 
Subsidiàries i el cadastre del municipi.

• Objectiu específics

Eines de navegació, d’anàlisi i d’impressió

Eina d’interrogació

Dues capes WMS: Cadastre i PNOA

Punts d’interès del municipi de Campos.

Cercador

Gestió dels entorns del visor. 



3. PROGRAMARI I TECNOLOGIES DEL VISOR
El software sobre el que funcionarà el sistema està basat en:

• Sistema operatiu: LINUX (Distribució SuSE 10.1)

• Servidor Web: APACHE

• Servidor de mapes: UMN MAPSERVER

• Interfície: KA-MAP

• Servidor de base de dades: POSTGRESQL – POSTGIS

• Llenguatges de programació: PHP i JavaScript

PROGRAMARI LLIURE



3.1 SERVIDOR DE MAPES: MAPSERVER

• És un dels programes més utilitzats 
per a la publicació de mapes a 
través de Internet.

• El UMN MapServer és programari 
de codi obert per a construir 
aplicacions web amb capacitats 
espacials. 

• MapServer compleix amb les especificacions de l’OGC per a
l´intercanvi i interoperatibilitat de la informació espacial: WMS, 
WFS, WCS, ...



3.1 SERVIDOR DE MAPES: UMN MAPSERVER



3.1.1 L’ARXIU “.MAP”
• L’arxiu de configuració “.map” és el cor de MapServer, ja que en 

ell es defineixen les capes d’informació que contindrà el servei, 
cóm seran visualitzades i consultades, l’estil amb què es 
representaran, la seva simbologia, el format en què es generarà
la imatge, el sistema de referència, etc. 

• Es tracta d’un arxiu de text, on es defineixen distints paràmetres i 
els seus respectius valors. 



3.2 INTERFÍCIE: KA-MAP
• Ka-Map és un projecte de codi lliure destinat a crear aplicacions 

Web Mapping (servidors o visors de mapes via Internet) 
interactius.

• Ka-Map crea una interfície visual afegint diverses funcions 
basant-se en el servidor de mapes UMN MapServer. 

• En la part del client Ka-Map proporciona una API en JavaScript 
per a realitzar peticions de dades des del navegador web. Així, 
permet controlar des de la banda del client la visualització de les 
capes. 



3.2 INTERFÍCIE: KA-MAP
Algunes característiques de Ka-Map són: 

• Moviment interactiu i continu en el mapa sense necessitat de 
refrescar (AJAX).

• Zoom amb escales predeterminades.
• Eines de visualització preestablertes (mapa guia, llegenda, 

barres d’escala). 
• Divisió la imatge generada en petites imatges per a carregar en 

el navegador. 
• Ús intens de la memòria catxé.
• Possibilitat d’utilitzar tota la pantalla de l’ordinador per visualitzar 

el mapa.



3.2.1 SISTEMA DE CATXÉ DE KA-MAP 
• Sistema de catxé igual que Google Maps. 

• Amb totes les dades creació d’una gran quantitat de “til·les”, 
tessel·les de mosaic, de 200 píxels (per defecte) d’amplada i 
d’alçada.

• Ka-Map està dissenyat per emprar la catxé tant com sigui 
possible. Tant, que empra les de les dues bandes, la del client i 
la del servidor.



3.2.2 SISTEMA DE TESSEL·LES A KA-MAP 
• Totes les tessel·les de la catxé s’agreguen llavors com un 

mosaic únic a través de l’API de JavaScript al navegador de 
l’usuari. Això és el què permet el pan (desplaçament) continu 
sense haver de recarregar la pàgina a cada moviment (AJAX). 

• A més, sobre cada 
moviment només necessita 
les tessel·les al voltant de 
l’àrea visualitzada.



3.3 SERVIDOR DE BBDD: POSTGRESQL-POSTGIS
• PostGIS és una extensió a la base de dades relacional 

PostgreSQL per a tractar objectes geogràfics. 

• PostGIS permet usar objectes que apareixen a les 
especificacions OGC (punts ,línees, polígons, multilínees, ...) 
amb l’emmagatzament  de la geometria.

• PostGIS suporta la realització d’operacions espacials (buffer, 
centroïde, càlcul de distàncies,...) en la mateixa font de dades.

• PostGIS proporciona a PostgreSQL la capacitat no només 
d’emmagatzemar informació geospacial, sinó de realitzar 
operacions d’anàlisi geogràfica.



3.4 SERVEI WEB MAP SERVICE (WMS)
• Els Serveis de Mapes en Xarxa (WMS: Web Map Services) 

permeten visualitzar informació geogràfica georreferenciada a 
través de la web. 

• El servei de WMS pot invocar-se a través d’un navegador o a 
través d’un visor web (client) enviant una petició en forma d'URL. 
Aquesta petició és rebuda i processada pel servidor WMS i com 
a resposta, torna al client una imatge (JPEG, GIF, PNG, etc.).

• Capa WMS del Cadastre i PNOA.



4. DESENVOLUPAMENT DE L’APLICATIU

ARQUITECTURA 
DE L’APLICACIÓ



4.1 LA INFORMACIÓ QUE ES GESTIONARÀ
4.1.1 LA CARTOGRAFIA

• La cartografia fou generada prèviament per l’empresa SITIBSA.
• Fitxers shape d’ESRI. 
• Els shapes de l’aplicatiu amb Datum ETRS89 i projecció i sistema 

de coordenades UTM zona 31N són els següents:



4.1 LA INFORMACIÓ QUE ES GESTIONARÀ
4.1.1 LA CARTOGRAFIA



4.1 LA INFORMACIÓ QUE ES GESTIONARÀ
4.1.2 LA BASE DE DADES ESPACIAL

• La informació alfanumèrica i cartogràfica que s’emmagatzemarà
dintre de la base de dades de PostgreSQL és aquella informació
que fa referència a:

Anotacions (Taula vies)
Punts d’interès del municipi (Taula punts_interes)
Usuaris (Taula usuari)
Informació de les parcel·les (Taula parce)
Òrgans que gestionen les vies del municipi (Taula codi_vies)
Zonificacions (Taula zonificacions)

• Procés: Shp2pgsql de PostgreSQL      Shapes a taules de PostGIS



4.1.1 LA BASE DE DADES ESPACIAL



5. PRESENTACIÓ DE RESULTATS

www.ajcampos.org



5.1 PÀGINA PRINCIPAL DE L’APLICATIU

1
2
3
4
5
6
7

TITOL
LLEGENDA
CERCADOR
BARRA D’EINES
DESPLEGABLE
MAPA GUIA
MAPA 



5.2 ESCALES DE VISUALITZACIÓ PREESTABLERTES
Escala  1:15000

Escala  1:7500 Escala  1:1000

Escala  1:120000



5.3 EINES DEL VISOR

Eines de visualització

Eines d’anàlisi

Apropar-se (zoom in). 
Allunyar-se (zoom out). 
Desplaçar-se (Pan). 
Vista general (Full Extent). 

Barres d’escala. 

Mesura de distancies 
Mesura d’àrees

Impressió Eina d’impressió

Eina d’ajudaAjuda

Interrogació Eina d’identificació



5.4 LLEGENDA



5.5 CERCADOR



5.6 EINA D’INTERROGACIÓ



5.7 EINES D’ANÀLISI

MESURA DE DISTANCIES

MESURA D’ÀREES



5.8 CAPA DE PUNTS D’INTERÈS DEL MUNICIPI



5.9 CAPA WMS DEL CADASTRE



5.10 CAPA WMS DEL PNOA



5.11 GESTIÓ DELS DOS ENTORNS

USUARI
RESTRINGIT

USUARI
GENERAL

• Aquesta funcionalitat ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de 
gestionar dos entorns (usuari general –usuari restringit).



6. CONCLUSIONS
Avantatges:

• A nivell d’usuari: accés a informació cartogràfica 
independentment de la seva ubicació geogràfica, exploració de 
l’espai municipal d’una manera fàcil i senzilla. 

• Per a l’Administració: integració de les dades municipals a una 
base de dades espacial de fàcil gestió, manteniment i 
actualització, així com facilitar i dinamitzar la difusió de la 
informació d’interès municipal.

• A nivell tècnic: suposa un estalvi econòmic ja que no necessita 
de grans inversions per part de l’Administració (cost nul en 
compra i manteniment de llicències de productes comercials i 
cost baix en personal). 



GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!



Visor Web de les Normes Subsidiàries i 
el cadastre de l’Ajuntament de Campos

Autor: Jordi Cerdà Vila
Tutors: José Quirós

Juan Alorda


