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OBJECTIUS PRINCIPALS 

• Processar totes les dades alfanumèriques i la cartografia que disposem, per 
obtenir realment les que considerem útils per l’aplicació. 

  
• Realitzar el disseny del visor, utilitzant programació lliure (Mapserver i 

Openlayers). El visor ha de ser simple i concís, per permetre una 
interpretació lo més fàcil possible. 

 
• Desenvolupar una aplicació que permeti consultar la parcel·la que es 

desitgi i poder fer consultes de recerca d’aquestes parcel·les. 
 
• Anàlisis de la situació actual de l’activitat econòmica al polígon industrial, a 

partir de mapes temàtics creats amb la informació obtinguda. 
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FASES DEL PROJECTE 

• Validació de les dades. 

 

• Disseny del visualitzador. 

 

• Creació de les funcions de recerca i consulta de les parcel·les. 

 

• Anàlisis de la realitat al polígon industrial. 

 

Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica, Fundació UPC 2012 



VALIDACIÓ DE LES DADES 

• Dades facilitades per l’Ajuntament d’Igualada, en format dgn i excel. 

 

• Problemes en la transformació de les parcel·les a format shape. 

 

• Descàrregar les parcel·les del municipi d’Igualada de la seu electrònica del 
Cadastre. 

 

• Seleccionar les parcel·les que formen el polígon a partir de ArcMap. 

 

• Unió de la capa gràfica amb la base de dades a partir de l’atribut referència 
cadastral. 
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VALIDACIÓ DE LES DADES 

Resultat obtingut: 
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 DISSENY DEL VISUALITZADOR 

• Instal·lació del paquet ms4w (Mapserver i servidor Apache). 

 

• Creació de l’arxiu map:  

 Definició de les característiques del nostre mapa (parcel·les del polígon). 

 Metadades per poder cridar el nostre mapa. 

 Creació del filtre per la recerca de parcel·les i empreses. 

 

 

• Per la visualització del nostre mapa es van contemplar dues opcions. 
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Plantilla de Mapsever Incorporació d’Openlayers 
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- Necessita una pàgina d’inici, 
perquè enviï la sol·licitud al 
servidor i ens retorni la imatge 
del mapa creat.  
 
- Forma de treballar més antiga i 
feixuga. 
 
 

- Poca documentació web. 

- Permet incorporar més controls 
i d’una manera més fàcil. 
- No necessita arxiu d’inici. 
- Més rapidesa en carregar els 
mapes, fer zooms o desplaçar-se 
pel mapa. 
- Forma de treballar més 
moderna. 
- Molta documentació i 
exemples. 

 DISSENY DEL VISUALITZADOR 

- Elecció d’Openlayers per la visualització del mapa, per les seves característiques, que 
fan més atractiva l’aplicació. 
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 DISSENY DEL VISUALITZADOR 

-Estructura del arxiu html (activitat_industrial6): 
 

 Creació d’una capçalera, un panell on l’usuari tria els valors pel filtre (a 
partir del llenguatge JavaScript, podem agafar aquests valors; per poder 
utilitzar-los per realitzar el filtre a l’arxiu map) i un espai on anirà el mapa. 
 
Cridar la API d’Openlayers: 
(<script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>). 
 
 Cridar els mapes en format WMS que volem que es visualitzin a 
l’aplicació i les característiques que tindran.  
 

var topo = new OpenLayers.Layer.WMS 

 
 Incorporar tots els controls necessaris al mapa.  
 
controls:[ new OpenLayers.Control. 

 

 



-El resultat és el següent: 
 

 DISSENY DEL VISUALITZADOR 
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 FUNCIONS DE RECERCA 

• Funció al fer clic a una parcel·la: 

   

 S’activa al carregar la pàgina, perquè es troba dins la funció principal, perquè 
es pugui consultar les parcel·les en qualsevol moment. 

 

 Crear una plantilla html que s’obrirà al fer clic a la parcel·la (definida al arxiu 
map). 

 

 Afegir l’element querymap en el mapfile perquè sigui possible la consulta. 

 

 Afegir una funció en l’arxiu html activitat_industrial6, que permetrà consultar  
les característiques de la capa WMS de les parcel·les industrials del polígon 
industrial. 

 info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo. 
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Crear dues funcions perquè sigui possible consultar i cercar parcel·les del 
polígon industrial. 



 FUNCIONS DE RECERCA 
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L’usuari quan fa clic a una parcel·la li obra la següent plantilla: 



 FUNCIONS DE RECERCA 
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• Funció per cercar parcel·les i empreses: 

 

 S’activa al clicar sobre el botó del panell (cercar >). 

 

 En l’arxiu html agafar els valors que l’usuari hagi escollit per fer la recerca, a 
partir de JavaScript (agafant el valor de l’opció que escull o pel text). 

 

 Un cop tenim els valors, a partir de l’element merge NewParams, aconseguim 
que canviï la petició de la capa WMS de les parcel·les del polígon, amb els nous 
valors escollits per l’usuari. 

 

 parcela.mergeNewParams({'AREAMIN':AREAMIN}); 

 parcela.mergeNewParams({'AREAMAX':AREAMAX}); 

 parcela.mergeNewParams({'ESTAT':TEXTSELECCIONATESTAT}); 

 parcela.mergeNewParams({'TIPUS':TEXTSELECCIONATTIPUS}); 

 

 

 

 

  



 FUNCIONS DE RECERCA 
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 En l’arxiu map, és on es crea el filtre a realitzar, a partir d’una EXPRESSION 
dintre la CLASS de la capa. 

 

 El filtre es pot realitzar a partir dels atributs d’àrea de les parcel·les, el tipus i 
l’estat en que es troben. 

 

 Perquè sigui l’usuari qui elegeix els valors, s’ha de posar el mateix nom que té 
en l’arxiu html, ha d’estar en majúscules i va entre %. 

 

 El filtre realitzat és el següent: 

  

 EXPRESSION ([AREA] > %AREAMIN% AND [AREA] < %AREAMAX% AND 
'[ESTAT]'='%ESTAT%' AND '[TIPUS]'='%TIPUS%' )   

 

  

 

 

 

 

 

  



 FUNCIONS DE RECERCA 
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 En el cas del filtre per empreses, és el mateix procediment però amb un filtre 
diferent: 

 

 EXPRESSION '[Les_Comes1]'~'%NOM%') 

 

 Un cop elaborat el filtre per expressió, s’han d’afegir unes metadates i uns 
valors per defecte perquè realitzi el filtre correctament. 

 

  'AREAMIN_validation_pattern'    '.'     

  'AREAMAX_validation_pattern'     "."      

  'default_ESTAT' 'Ocupada'    

  'default_TIPUS' 'Nau'  

  'ESTAT_validation_pattern'     "."   

   'TIPUS_validation_pattern'     "." 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



El resultat és l’aplicació següent: 
 

http://localhost/activitat_industrial6.html 
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 FUNCIONS DE RECERCA 

http://localhost/activitat_industrial6.html


EXPLOTACIÓ DE DADES 
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Realitzar un anàlisis de la realitat al Polígon Industrial de Les Comes, a partir de 
les dades que es tenen. 

 

 Realitzar uns mapes temàtics, per observar les característiques del polígon 
industrial. 

 

 Els mapes temàtics són per àrea de les parcel·les, per àrea de les naus, per la 
tipologia de les parcel·les, per l’estat de les parcel·les i pel nombre de 
treballadors de les empreses existents al polígon. 

 

 A partir dels mapes temàtics es poden extreure un seguit de conclusions, per 
entendre les característiques del polígon, i poder fer una visió de futur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



EXPLOTACIÓ DE DADES 
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Els mapes temàtics elaborats són els següents: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



EXPLOTACIÓ DE DADES 
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EXPLOTACIÓ DE DADES 

Característiques del polígon industrial de Les Comes, després d’analitzar els 
mapes temàtics: 

 

 Està format per un 53% de parcel·les més petites de 2.500m2, per un 45% 
aproximat de parcel·les entre 2.500 i 20.000 m2 i per un 2% de parcel·les més 
grans de 20.000m2. Hi ha 297 parcel·les, la majoria de petita extensió. 

 

 La majoria de parcel·les de petita extensió es concentren en el centre del 
polígon, en canvi, les parcel·les més grans no segueixen un patró de 
localització.  

 

 Una tercera part de les parcel·les del polígon no tenen cap edificació 
construïda. 

 

 Les edificacions construïdes són la majoria de petita extensió.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



EXPLOTACIÓ DE DADES 
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 L’ocupació en el polígon industrial és d’un 50%, amb tots els efectes negatius 
que això comporta.  

 

 Les parcel·les que es troben disponibles n’hi ha de dos tipus (sense edificar i 
edificades), en tres estats (lloguer, venda i  lloguer/venda) i amb diferents 
extensions. 

 

 S’ha de potenciar el polígon industrial, perquè hi hagi un grau  d’ocupació més 
alt, per fer més viable el polígon, i així potenciar el municipi. 

 

 El nombre de treballadors que tenen un lloc de treball en la zona del polígon 
industrial és de 1.932.  

 

 La majoria d’aquests treballadors estan contractats per petites i mitjanes 
empreses. 

 

 La majoria d’empreses del polígon es dediquen a la confecció tèxtil, activitats 
relacionades amb el procés de fabricació tèxtil i a la construcció. 

 

  

 

 

 

 

 

  



EXPLOTACIÓ DE DADES 
Realitat i possibilitats de futur al polígon industrial: 

 

Factors negatius del polígon: 

 

 Al polígon industrial de Les Comes la realitat és dura i preocupant, perquè la 
meitat de les parcel·les es troben desocupades i les empreses que encara hi 
són present troben grans dificultats per sobreviure. 

 

 La majoria d’edificacions del polígon fa uns anys estaven ocupades i han 

anat tancant totes o desplaçant-se a altres polígons o zones. 

 

 L’especialització en el sector tèxtil i de cuir ha comportat una gran 

problemàtica, perquè no hi ha empreses, i si treballadors especialitzats en 

aquests sectors. 

 

 Uns dels altres problemes que afecten al polígon és la competència d’altres 

polígons del municipis dels voltants d’Igualada. 
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EXPLOTACIÓ DE DADES 
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Factors positius del polígon: 

 

 La gran quantitat de parcel·les i naus disponibles, fent que el preu de 

lloguer/venda sigui acceptable. 

 

 Una ubicació clau a la Catalunya Central, a 60 km de Barcelona, a 90 km de 

Lleida i a 25 km de un centre industrial important com Manresa.  

 

 Unes vies de comunicació bones. 

 

 El polígon té també, un punt atípic i atractiu, que pot ser reclam per 

empreses, com és el fet de la seva integració a la ciutat i això el dota de 

molts serveis com aparcament, restauració i un hospital 

 

  

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONS 
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 Valoració molt positiva, perquè s’han assolit els objectius de la tesina i els 
resultats de l’aplicació són molt positius. 

 

 Hi ha aspectes que amb més temps i més coneixements, es podrien 

millorar, i fer una aplicació millor. 

 

 Una crítica que m’agradaria fer, és la gran dificultat de trobar documentació 

ben elaborada i que no es trobin les solucions als errors que et vas trobant 

en el camí de crear el visualitzador. 

 

 El resultat personal no podia ser millor, perquè he realitzat una aplicació web 
tenint molts pocs coneixements de programació, per tant he aprés molts 
conceptes i trobo que es un món molt interesant. 
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