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PRESENTACIÓPRESENTACIÓ
La Comunitat d´Usuaris d’Aigües del Llobregat gestiona les aigües 
del Delta del riu Llobregat i disposa de gran quantitat de dades
geogràfiques i alfanumèriques referents a: 

•Punts d’aigua

•Abocaments a llera

•Indústries

•Estacions metereològiques

•Xarxes de drenatge

•Aqüífers

•Extraccions d’àrids

•Espais protegits

•Infraestructures

•Superfícies

•Qualitat de l’aigua en l’àmbit 
de gestió de la Cuall 

•Hidrometria

•Piezometria

•Explotació

•Bombaments

•Geologia del terreny

•Meteorologia

•Usos del sòl



L’objectiu d’aquesta aplicació és:

•analitzar
•manipular 
•tractar
•gestionar

OBJECTIUSOBJECTIUS DEL PROJECTEDEL PROJECTE

•facilitar l’explotació de dades
•un coneixement detallat i fidel de tots els 
aspectes que concerneixen les aigües del 
Delta del Llobregat
•una bona gestió de la CUALL
•un diagnòstic de la situació actual

de forma òptima i coherent totes aquestes dades per 
poder aconseguir:



SOLUCIÓSOLUCIÓ

•Dona suport a les activitats que impliquen gestionar i tractar 
la informació relacionada amb el territori.

•Permet utilitzar diferents tipus de dades:
•dades estrictament geogràfiques (coordenades de 
localització, topografia) 
•característiques i atributs dels objectes situats sobre la 
Terra (mostres, dades químiques, nivells...). 

•El software escollit conté:
•aplicacions ja desenvolupades que responen a tasques 
concretes
•llenguatge de macro que permet generar un 
desenvolupament específic orientat a les nostres 
necessitats.

PROGRAMA GIS PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE

ArcView 8.1. (ESRI)



FUNCIONAMENTFUNCIONAMENT

Informació

GeogràficaAlfanumèrica

Base de 
dades

Taules 
relacionals

GIS Visualització

Gestió de
dades

Consulta de 
dades

Sortides



INFORMACIÓ TÈCNICAINFORMACIÓ TÈCNICA
•Gis: ArcView 8.1 d’ESRI©

ArcCatalog: 
Dissenya, gestiona, 
guarda i visualitza 
dades. 

ArcMap: Tasques 
de mapificació i 
edició i per a anàlisi 
espacial.

ArcToolbox: 
Conversió de dades i 
pel processament de 
dades geogràfiques.

•Base de dades: Microsoft© Acces 2000

•Llenguatge de programació: Visual Basic for 
Applications (VBA) de Microsoft©

•Exportació de dades: Microsoft© Excel. 

•Model de dades: ESRI© ArcObjects.

•Impressió d’informes: Seagate Crystal Reports©
ArcObjects.



APLICACIÓ APLICACIÓ Pantalla inicialPantalla inicial

Barra de menú 
funcional

Barra d’eines



MENÚ EDICIÓMENÚ EDICIÓ
Botó d’accés a les entitats 
geogràfiques.

Botó d’accés a les persones 
físiques o jurídiques.

Botó d’accés a les dades
de referència.

Totes les opcions donen pas al 
formulari de selecció de registres 
on escollim el que desitjam 
gestionar o en cream un de nou.



FUNCIONALITATS FUNCIONALITATS d’opcionsd’opcions
Funcionalitats bàsiques de gestió: disponibles per a totes les 
opcions  diferents formats.

•Crear

•Seleccionar

•Editar

•Eliminar

•Guardar

•Cancel·lar

Funcionalitats bàsiques de recerca de registres i visualització: 
disponibles per algunes opcions.

•Buscar

•Visualitzar

Funcionalitas específiques: Són diferents per a cada opció, atenent a 
les característiques pròpies de cada una.



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Creació

Per a crear entitats a les 
opcions del menú edició 
anem al formulari de selecció
al botó Nou Registre. 



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Creació

Escollim si volem crear-la
insertant les coordenades o

fent clic.

Eina de creació d’elements 
geogràfics.



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Creació

Es crea el punt d’aigua

Les entitats polilinials i les
poligonals es creen de 
manera similar, dibuixant-
les amb el punter.

S’obrirà el formulari amb els quadres de
text en blanc per introduir les dades i
finalitzar la creació de la nova entitat.



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Editar

Per a editar registres premem
el botó Editar, modificam les 
dades i guardam

El marc de dades es posa de 
color groc



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Eliminar

Si hi ha un llistat seleccionam 
el registre a eliminar i 
guardam, si hi ha un marc de
dades s’eliminarà el registre 
que estam visualitzant.

Guardar

Valida els canvis realitzats 
durant el procés de creació o
d’edició d’un registre (i en
alguns casos d’eliminació).

Cancel·lar

Atura les accions sense validar
els canvis.



Funcionalitats bàsiquesFuncionalitats bàsiques
Buscar Per a buscar entitats premem el botó Buscar en el 

formulari d’opció i s’obre el formulari de selecció i 
podem buscar el registre que ens interessi.

Visualitzar

Premem el botó
visualitzar i
escollim l’escala 
de visualització.



PUNT D’AIGUAPUNT D’AIGUA
Des del formulari selecció
accedim als formularis propis de 
cada opció on podem consultar 
les dades disponibles.Dades del punt d’aigua.

Funcionalitats de gestió

Funcionalitats específiques

Funcionalitats de recerca i 
visualització

Entitats relacionades



Funcionalitats específiques Funcionalitats específiques de puntde punt d’aiguad’aigua
Qualitat

Dades de les mostres

Funcionalitats específiques

Llistat de dades 

Creació de dades



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de punt de punt d’aiguad’aigua
Hidrometria

Dades de les medicions

Funcionalitats bàsiques

Llistat de les medicions



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de punt de punt d’aiguad’aigua
Piezometria

Dades de les medicions

Funcionalitats bàsiques

Llistat de les medicions



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de punt de punt d’aiguad’aigua
Explotació

Dades de les medicions

Funcionalitats bàsiques

Llistat de les medicions



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de punt de punt d’aiguad’aigua
Bombament

Dades de les medicions

Funcionalitats específiques

Llistat de les medicions



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de puntde punt d’aiguad’aigua
Perfil Geològic

Dades litològiques

Funcionalitats bàsiques

Creació de dades



Funcionalitats específiquesFuncionalitats específiques de puntde punt d’aiguad’aigua
Examinar entitats

Aquesta
funcionalitat
apareix quan
existeix una 
entitat propietària, 
constructora 
responsable o 
gestora.

Fent clic a una 
entitat s’obre el

formulari entitats i
mostra totes les

dades.

Es poden afegir i 
eliminar entitats.



ABOCAMENTS A LLERAABOCAMENTS A LLERA
Des del 
formulari
selecció 
accedim als 
formulari on 
podem 
consultar les 
dades 
disponibles.

Podem 
accedir a les 
dades de
qualitat, és el
mateix 
formulari que 
en el cas dels 
punts d’aigua



ESTACIONS ESTACIONS 
METEOROLÒGIQUESMETEOROLÒGIQUES

Des del formulari
selecció accedim als 
formulari on podem 
consultar les dades 
disponibles.

Podem accedir a les 
dades de sèries 
meteorològiques 
diàries o mensuals



Funcionalitats específiques d’estacions Funcionalitats específiques d’estacions 
meteorològiquesmeteorològiques

Sèrie diària

Sèrie mensual
(mode edició)

Creació de dades



UNITATS DE CONSUMUNITATS DE CONSUM
Des del formulari
selecció accedim 
al formulari on 
podem consultar 
les dades 
disponibles.

Llistat de punts 
d’aigua que 
corresponen a la 
unitat de consum

Funcionalitats 
específiques

Gestió del punts
d’aigua de la 

unitat de consum



Funcionalitats específiques Funcionalitats específiques d’d’unitats de unitats de 
consumconsum Volum abastat alta

Volum consum facturat

Infraestructures 



OPCIOPCIÓÓ
INDÚSTRIESINDÚSTRIES

EXTRACCIONS D’ÀRIDSEXTRACCIONS D’ÀRIDS

SUPERFÍCIESUPERFÍCIE

AQÜÍFERSAQÜÍFERS

XARXES DE DRENATGEXARXES DE DRENATGE

Aquestes opcions només tenen funcionalitats bàsiques i entitats relacionades.

INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES



ENTITATSENTITATS Des del formulari selecció accedim al formulari 
on podem consultar les dades disponibles 
sobre persones físiques i jurídiques 
relacionades amb la CUALL.

Aquest 
formulari
també s’obre 
fent clic des 
del formulari 
d’entitats 
relacionades.



REFERÈNCIESREFERÈNCIES
Són tipologies o característiques 
dels atributs de les entitats. Hi 
accedim directament des del menú 
edició. 

Escolim les dades de 
referència que volem 
veure i apareixen al llistat.



NORMATIVES DE QUALITATNORMATIVES DE QUALITAT
Des del 
formulari
selecció 
accedim al 
formulari de  
normatives.

Mostra els 
paràmetres
regulats per
cada normativa 
i els valors
permesos.



MENÚ MENÚ CONSULTACONSULTA
Conté opcions que 
permeten consultar 
dades.

Gestors de consultes 

Consultes específiques



GESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUESGESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUES
Escollim entitat (si l’entitat escollida conté diverses opcions es 
mostren al següent marc fins que arribam a una llistat de dades 
numèriques o alfabètiques). 

Camps que apareixeran 
al resultat

Opcions Llistat de dades 
alfabètiques

Funcionalitats



GESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUESGESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUES

•Executar consulta: Quan hem escollit entitats, taules, camps i 
clàusules podem executar la consulta i veurem el resultat en un llistat.

•Netejar consulta: Esborrar la consulta realitzada.

•Filtrar consulta: Fer una altra consulta sobre la consulta feta 
anteriorment. El procediment es fa igual que al principi i les dades es 
mostran al llistat.

•Restaurar dades: Quan hem realitzat més d’una consulta podem 
tornar enrera a les consultes anterior.

•Exportar dades: Realitza l’exportació de les dades del resultat de la 
consulta. Habilitem diferents formats per a què els fitxers resultants 
puguin servir com a font d’altres programes.

•Visualitzar: Visualitzar en el mapa els resultats de la consulta.

•Crear layer: Amb aquest resultats es crea una nova capa amb 
extensió .lyr que s’emmagtzemarà a la base de dades.

Funcionalitats



GESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUESGESTOR DE CONSULTES ALFANUMÈRIQUES

Llistat de 
dades 

numèriques 
amb operadors

Resultats de la consulta 
executada



GESTOR DE CONSULTES GEOGRÀFIQUESGESTOR DE CONSULTES GEOGRÀFIQUES

Capa de consulta

Capa de resultats Relacions espacials 
entre les dades

El resultat de la consulta 
es veu al mapa



INTRUSIÓ MARINAINTRUSIÓ MARINA
Consulta específica per a conèixer 
els nivells de clorurs a les aigües.

Escollim data d’inici i 
data final

Exporta les dades en 
diferents formats

Resultats de la consulta 
executada



QUALITAT DE L’AIGUAQUALITAT DE L’AIGUA
Consulta específica per a 
conèixer la qualitat del’aigua a 
través de diferents paràmetres.

Escollim data d’inici i 
data final

Escollim els paràmetres

Resultats de la consulta 
executada

Normativa reguladora



BARRA D’EINESBARRA D’EINES
•Selecció gràfica puntual: A traves d’un formulari de selecció d’entitats es 
permetrà consultar els atributs d’aquestes segons un punts marcat sobre el mapa.

•Selecció gràfica rectangular: A traves d’un formulari de selecció d’entitats es 
permetrà consultar els atributs d’aquestes segons un punt inicial i un final que 
defineixin un rectangle sobre el mapa.

•Selecció gràfica circular: A traves d’un formulari de selecció es permetrà
consultar els atributs d’aquestes segons un punt inicial i un radi indicat en metres 
que configurin un cercle sobre el mapa.

•Dibuixar punts: Aquesta eina només pot utilitzar-se durant el procés de creació
d’entitats geogràfiques puntuals. S’ha d’activar en un moment en el qual 
l’assistent ho indica i esfa clic sobre el mapa en el lloc on es vulgui situar el punt.

•Dibuixar polígons: Aquesta eina només pot utilitzar-se durant el procés de 
creació d’entitats geogràfiques poligonals. S’ha d’activar en un moment en el qual 
l’assistent ho indica i es dibuixa sobre el mapa el polígon.

•Dibuixar polilínies: Aquesta eina només pot utilitzar-se durant el procés de 
creació d’entitats geogràfiques polilinials. S’ha d’activar en un moment en el qual 
l’assistent ho indica Es dibuixa sobre el mapa la polilínia. 
•Moure entitats: Aquesta eina serveix per moure entitats. En un ListBox 
escollim la capa de la qual volem moure entitats, que es posa en mode d’edició i 
amb el cursor les movem.

•Exportació: Permet exportar mapes per a la realització de fitxes dels punts 
d’aigua. Es poden exportar tots els punts que apareixin en el mapa o seleccionar 
els que interessin pel codi.



SORTIDESSORTIDES Elaboram el mapa que ens interessi 
mitjançant les eines pròpies del 
programa i després l’exportam.

Eina d’exportació 
de mapes

Podem exportar 
totes les entitats o 

escollir-les. 

Exportació de mapes



SORTIDESSORTIDES
Amb les dades que ens interessen obtenim 
diferents informes. 

Fitxa de punt d’aigua

Perfil geològic

Entitats

Informes


