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ANTECEDENTS

El patrimoni és canviant en el temps, així com ho és també el planejament que l’afecta.
Aquesta variabilitat és especialment manifesta en entitats com INCASOL que gestionen una
quantitat de patrimoni molt gran en un territori molt extens.

La informació de la que disposem per a un moment donat no és més que una “fotografia”
de l’estat d’aquesta informació en aquest instant, ens cal una successió d’aquestes
instàncies per descriure la “pel·lícula” de l’evolució d’aquesta informació.

Podem arribar a tenir una aproximació de la evolució del patrimoni a través de la interacció
de tres elements (patrimoni, planejament i temps). Aquest coneixement és necessari per a
gestionar aquest patrimoni donat que INCASOL no és tan sols un propietari de sòl sinó una
entitat que transforma sòl.

També és essencial poder accedir a cartografia externa donat que molta informació esta
gestionada per altres organismes o institucions.

Aquesta tesina forma part del Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica que imparteix la
Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) i recull part de la tasca realitzada dins del CPSV per
a aquesta institució.
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OBJECTIU GENERAL

La gestió del patrimoni no es tracta únicament d’un inventari de propietats sinó que
necessita incorporar una sèrie de funcionalitats addicionals, degut a algunes
característiques específiques de INCASOL o de qualsevol entitat que gestioni una gran
quantitat de sòl:

- Seguiment del planejament que afecta o pot afectar aquest sòl.
- Registre històric de les adquisicions, les cessions i les vendes.
- Contingut té cada unitat de sòl (elements en finques).
- Generació sortides (mapes i llistats) amb informació actualitzada.
- Conèixer la interacció del planejament amb el sòl del qual és propietari.
- Superposar informació provinent de múltiples fonts.
- Compartir informació entre departaments i amb altres entitats.

És necessari donar resposta a aquestes necessitats amb un sistema robust i suficientment
obert per a tenir la capacitat d’acomodar nova funcionalitat en el moment que esdevingui
necessària.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS

Els objectius d’aquesta tesina són múltiples donada la complexitat i l'extensió dels treballs:

- Desenvolupar una metodologia que permeti vincular de manera automàtica la
interacció entre la informació de planejament i les finques propietat de INCASOL.

- Investigar altres solucions que s’hagin aplicat a casos semblants.

- Aprofundir en el coneixement de la legislació en matèria de sòl i urbanisme.

- Conèixer la tasca que realitza l’Institut Català del Sòl, fer un anàlisi de la informació
disponible i sintetitzar-ne uns camps que la descriguin.

- Posar en pràctica l’ús de les eines informàtiques de GIS, en especial les eines de
programació.
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ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA

S’ha optat per una estructura jeràrquica per a la descripció dels elements i d’una estructura
transaccional per a abordar les transformacions d’aquests elements.

El sistema s’estructura de la manera següent:
a) Informació de les entitats patrimonials
b) Informació de les entitats de planejament
c) Gestió de la transformació de les entitats
d) Automatització de la relació entre entitats patrimonials i de planejament
e) Explotació de dades
f) Consulta d’informació cartogràfica externa
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INFORMACIÓ DE LES ENTITATS PATRIMONIALS

Les entitats patrimonials es descomponen en dues parts:

- El sòl pròpiament dit
- Les propietats (edificis i locals) i elements (construccions, explotacions, instal·lacions)

continguts en el sòl

Alguns dels camps seran específics per a propietats en alguna d’aquestes situacions:

- En sòl amb aprofitament urbanístic
- En sòl sense aprofitament urbanístic o amb aprofitament urbanístic potencial

Aquestes distincions son semblants les que fa el Cadastre (finques urbanes i finques
rústiques) i recullen la legislació en matèria de sòl estatal i d’urbanisme a Catalunya,
procurant alhora ser tant generalistes com sigui possible.
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INFORMACIÓ DE LES ENTITATS DE PLANEJAMENT

La naturalesa de la propietat del sòl fa que el seu aprofitament depengui del planejament.
Aquest planejament és canviant en el temps i defineix una gran varietat de paràmetres que
interactuen.

L’ús que es donarà a una finca, doncs, no el tindrà només per raons intrínseques sinó que li
vindrà establerta per les limitacions que li determini el planejament en cada moment.

Donat que el procés d’aprovació del planejament és dilatat en el temps, cal distingir
diversos estats en funció de l’evolució d’aquest procés. Cal tenir en compte que no tots
arribaran a ser aprovats i que un cop aprovats poden ser modificats i per tant és necessari
un control de la evolució del planejament en el temps.
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GESTIÓ DE LA EVOLUCIÓ DE LES ENTITATS

Per a poder fer el seguiment de tota la història de la evolució del patrimoni, així com d’altra
informació de la que es faci el seguiment, es proposa el següent esquema per estructurar
aquesta informació:

Aquesta solució no s’ha implantat donat que hi ha la possibilitat de funcionament del
sistema amb una base de dades de robustesa industrial com a “backend” mitjançant la
tecnologia ArcSDE, aprofitant les prestacions de les “Delta Tables”:

- “Versioning” (long transactions)
- Històric (short transactions)
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INFORMACIÓ DE PARTIDA

La documentació proporcionada per INCASOL va ser la següent:

- Aixecaments topogràfics en CAD de les propietats que pertanyen a les diferents
actuacions

- Plànols en paper de les diferents actuacions
- Arxiu DGN amb la informació de planejament de la que disposa INCASOL
- Captures de pantalla del programa de gestió patrimonial actualment en funcionament,

que treballa únicament amb informació alfanumèrica
- Llistats en paper de la informació de planejament de la que disposa INCASOL
- Llistats en paper amb informació de compravenda de cada actuació
- Fitxes cadastrals en format PDF extretes de la web del Cadastre

També es van tenir algunes reunions amb els futurs usuaris per a poder conèixer la
metodologia de treball de INCASOL i poder adaptar el sistema a les necessitats i a la
manera de treballar de la institució i incorporar alguns suggeriments.
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INCORPORACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Els procés d’importació de la informació va ser la següent:

- Importació d’arxius CAD (georeferenciació, separació en capes)
- Depuració de la cartografia (mitjançant la creació regles topològiques)
- Identificació d’entitats
- Incorporació manual de dades alfanumèriques
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ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Un cop importada, la informació es va estructurar de la següent manera:

- Generació de l'estructura de dades (creació de camps i definició de protocols per
assignar el contingut)

- Vinculació amb taules existents (mitjançant relationship classes)
- Creació de subtipus per a entitats relacionades
- Creació de dominis per evitar errors d’introducció de dades



Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de sistematització de planejament urbanístic
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Font: Pàgina Web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
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AUTOMATITZACIÓ

La opció de tenir la informació corresponent al patrimoni separada de la informació de
planejament simplifica el manteniment del sistema però cal disposar d’una eina per a
relacionar ambdues informacions. Per això s’han desenvolupat unes rutines per a poder
realitzar automàticament una sèrie de tasques i càlculs repetitius.

Aquesta automatització s’ha fet desenvolupant una sèrie de mòduls amb ModelBuilder.
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SORTIDES

A partir dels càlculs descrits anteriorment es generen dos tipus de sortides mitjançant
Crystal Reports:

- Fitxa de les finques amb el seu potencial urbanístic (DIN A-3)
- Resum del sostre potencial agrupat per comarca, municipi i finca amb totals acumulats
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CONSULTA D’INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA EXTERNA

Cal tenir en compte que la cartografia WMS és mantinguda i està allotjada en servidors
externs als de INCASOL, això fa que existeixin requeriments i limitacions en les maneres
d’accedir-hi i/o visualitzar-la.

També s’ha incorporat un mapa de pendents d’elaboració pròpia a partir del DEM de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i cartografia cedida per l’ACA i el DMAH.
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PERSONALITZACIÓ

S’ha personalitzat el programa ArcGIS per tal de facilitar el funcionament de l’aplicació:
- Es tria un esquema de colors per a cada entitat
- Es retola cada entitat codificant amb el color i les dimensions de la font les diferents

característiques així com ajustant la visibilitat en funció del nivell de zoom.
- S’agrupa la informació semblant en la llegenda.
- Es creen uns bookmarks per a cada actuació per a poder-les localitzar fàcilment.
- Es programen les funcions repetitives amb Model Builder i s’incorporen en un toolbox.
- Es generen unes sortides amb l’ajuda de Crystal Reports.
- S’incorpora funcionalitat addicional d’exportació.
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APORTACIONS

A mesura que el projecte va anar avançant, l’èmfasi de la tesina es va anar desplaçant de la
creació d’una estructura de dades que acollis la informació d’INCASOL per a centrar-se en
la creació d’un sistema que permetés realitzar tasques complexes de manera automàtica.

L’aportació principal d’aquesta tesina és la metodologia desenvolupada per a relacionar
planejament i propietat.
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PROPOSTES DE MILLORA

Durant la elaboració dels treballs s’han plantejat diverses propostes de millora que seria
interessant incorporar en futures experiències:

- Utilitzar SQL Server sota ArcSDE per tal de poder gestionar l’històric mitjançant delta
tables i permetre l’ús multiusuari

- Implementar un sistema que permeti incorporar metadades per a tots els camps
(descripció, data d’última actualització)

- Incorporar una capa per planejament en estudi que no interfereixi amb el
funcionament de la resta del sistema per tal de poder avaluar amb facilitat diferents
escenaris

- Incloure funcionalitat per a gestionar la borsa habitatge i de sòl vacants a Catalunya



LEGISLACIÓ

Text refós de la llei d’urbanisme
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme

Reglament de la llei d’urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme

Ley de Suelo
Ley 8/2007, de 8 de mayo, de suelo

Mesures urgents en matèria urbanística
Decret-llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística

Llei del dret a l’habitatge
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
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WEB
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Actuacions INCASOL
http://actuacionsincasol.cat/
Aranzadi (Thomson-Reuters)
http://www.westlaw.es/
ArcScripts
http://arcscripts.esri.com/
Atlas Digital de Áreas
http://atlas.vivienda.es/
Boletín Oficial del Estado (BOE)
http://www.boe.es/
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
http://bop.diba.es/
Butlletí Oficial de la Província de Girona 
http://www.ddgi.es/bop/
Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
http://malo.diputaciolleida.cat/bop_c/
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
http://bop.altanet.org/
Catastro (Ministerio de Economía y Hacienda)
http://ovc.catastro.meh.es/
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
http://www.coac.net/

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
http://www.gencat.cat/dogc/
GoolzOOm
http://www.goolzoom.com/
Google Maps API (Application Programming Interface)
http://code.google.com/apis/maps/
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC)
http://www.geoportal-idec.net/
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
http://www.idee.es/
Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.es/
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
http://www.icc.es/
Open Geospatial Consortium
http://www.opengeospatial.org/
Portal de Suelo y Políticas
http://siu.vivienda.es/
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)
http://ptop.gencat.net/rpucportal/
Sistematització de Planejament (COAC)
http://www.coac.net/sistplan/
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