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Objectius principals

1. Desenvolupar una eina de consulta per
geolocalitzar els projectes de Cooperació
Local ASF.

2. Connectar l’eina amb l’Atles de
Vulnerabilitat Urbana (M. de Foment).

3. Superposar capes d’informació
georeferenciada del Mapa Urbanístic de
Catalunya (MUC) i Cadastre.



Marc del projecte

   Projectes de Cooperació Local:

Diagnosi i Reformes.
   Localització Catalunya.

Recolzament als Serveis Socials en els casos
d’exclusió social, per patologies en l’edificació
o infra-vivenda.
Assessorament tècnic a entitats sense ànim de
lucre.



Treballs a desenvolupar

1. Preparar i seleccionar la informació de la

Base de Dades per ser geolocalitzada.
2. Exportar la informació al núvol per la gestió

i visualització de dades geoespacials al
mapa.

3. Dissenyar i construir l’aplicació web SIG,
mitjançant software de disseny web.

4. Connexió de l’aplicació amb les capes WMS
i un Servidor web.



 

Antecedents: Què tenim?

 Formulari d’entrada de sol!licituds
d’intervenció.

  BBDD Excel.

 BBDD Access no actualitzada, amb els
projectes realitzats des del 2009.



Antecedents: Fonts d’informació

 Capes d’Informació Geogràfica a través de
WMS:
- Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

  capa Qualificació del Sòl.
- Cadastre (DGC)



Antecedents: Fonts d’informació

 Atles de la Vulnerabilitat Urbana
 (Ministeri de Foment).

* Dades del cens de població i vivenda del 2001.



Metodologia:
Preparar la informació per ser
geolocalitzada

 Actualitzar la informació de la B.D amb els
projectes des del 2009 fins 2012.

 Construir una nova capa d’informació
geogràfica: Vulnerabilitat urbana de
Barcelona



Metodologia:
Nova capa d’informació geogràfica

 Capa de Vulnerabilitat Urbana
 Barris Barcelona.

 Impossibilitat de connectar l’aplicació amb
l’Atles de vulnerabilitat urbana.
 No ofereix el servei WMS.

Solució: construir la capa amb informació
georeferenciada.



Metodologia:
Recursos per la nova capa

 Software: ArcGIS v.9.3
 Arxiu shape, format vectorial.
Sist. de Referència ED50 i Coord. UTM.

 Cartografia base: Ortofoto del ICC
  a escala 1/25000.

 Font d’informació:
 Anàlisi urbanístic de barris vulnerables

d’Espanya de l’Observatori de Vulnerabilitat
Urbana. (Min. de Foment)



   S’entèn per Vulnerabilitat Urbana com aquell malestar
en les ciutats produït per la combinació de múltiples
dimensions de desavantatges, en el que tota
esperança de mobilitat social ascendent, de superació
de la seva condició social d’exclusió o pròxim a ella, es
contemplada com extremadament difícil d’assolir.

Segons el Departament d’Assumptes Econòmics i
Socials de les Nacions Unides.

Capa Vulnerabilitat Urbana barris
de Barcelona.



Capa Vulnerabilitat Urbana barris
de Barcelona 2001.

 Agrupació de seccions censals contigües
amb almenys un índex de vulnerabilitat per
sobre del valor de referència i amb una
població compresa entre 3.500 i 15.000
hab.

 Dades del cens
   de població
  i vivenda
   del 2001.

 



Metodologia:
Exportar la informació al núvol

 Fusion Tables com a gestor i visualitzador
de les dades geoespacials.

 Importar la BBDD Access en format (xls).

 Importar la Capa Vulnerabilitat Urbana
(shp) mitjançant l’aplicació shpescape.



Metodologia:
Resultats

Taula dels projectes de Cooperació Local.

Taula de Vulnerabilitat Urbana barris de
Barcelona segons 2001.



Metodologia:
Disseny i creació de l’aplicació web

 Software: Dreamweaver CS5.
 Llenguatge de programació: HTML,
Javascript, CSS.

 Disseny de l’estructura i selecció
d’informació a visualitzar.
 Google maps com a servidor de mapes a
través de la API.



Metodologia:
Connexió de l’aplicació web amb les
capes WMS.

 Serveis web dels organismes Cadastre, MUC
a través de les APIs.

 Configuració del servidor web:

Dropbox a través de la carpeta Public, també
pot fer de servidor web.



Metodologia

 Connexió amb els serveis WMS dels
organismes amb les següents direccions:

MUC:
http://ptop.gencat.cat/webmap/MUC/request.as

px?
Cadastre:
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/Ser

vidorWMS.aspx?



Esquema



Resultats obtinguts

 Projectes de Cooperació Local
georeferenciats.
 BBDD dades geoespacials al núvol.



Resultats obtinguts
Mapa temàtic Vulnerabilitat Urbana barris

Barcelona 2001.

 Indicadors bàsics de vulnerabilitat urbana
superiors als valors de referència.

Vulnerabilitat Residencial.
 (Referència a les Vivendes i l’entorn)

 Accés a fitxa estadística referida a l’Àrea
Estadística Vulnerable associada.



Resultats obtinguts



Resultats obtinguts

Capa WMS del Mapa Urbanístic de Catalunya



Possibles millores

 Millora en l’accès a les capes WMS, en
l’aplicació web.

 Futura actualització de les dades de
vulnerabilitat urbana de Barcelona.
 Millora en el procès d’actualització de les
dades geolocalitzades al núvol.
 Servidor web amb menys limitacions en ús
tecnològic.



Conclusions

Geolocalització dels projectes de Cooperació
Local de ASF.
Connexió amb els serveis Servidor de Mapes
Web dels organismes.

Aportació a ASF amb una nova eina de
consulta i anàlisi de la situació de
vulnerabilitat urbana.
Estudi de suports per la gestió i visualització
de dades geoespacials.
Consolidat i adquirit nous coneixements en
tecnologies web SIG.



Moltes gràcies per la vostre
atenció


