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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació 

La tesina desenvolupada a continuació forma part del màster en Sistemes d’Informació 

Geogràfica de la Universitat Politècnica de Catalunya, del curs 2010-2012.  

Aquest projecte es comença a desenvolupar desprès d’una reunió amb el cap de 

departament de SIG de l’Ajuntament d’Igualada, el senyor Santi Simón. En aquesta 

reunió li vaig comentar que havia de fer la tesina del màster, i que m’agradaria fer-la 

del meu municipi i que tingués una utilitat per l’ajuntament i els seus habitants. Va 

sorgir l’idea de crear un visualitzador de l’activitat econòmica del polígon industrial de 

Les Comes, Igualada.  

En aquesta mateixa reunió es parla d’una primera impressió d’aquest visualitzador, 

que serà capaç d’informar als usuaris de les característiques de les parcel·les del 

polígon industrial i d’un filtre de recerca d’aquestes parcel·les.  

També sorgeix la idea d’aprofitar les dades que es tenien per fer un anàlisis de la 

realitat al polígon industrial, i poder observar i analitzar com està la situació 

empresarial al municipi.  

 

1.2 Situació geogràfica 

El marc geogràfic en que s’ha treballat, és la ciutat d’Igualada, localitzada en la 

comarca de l’Anoia, dins de l’àmbit de les comarques centrals de Catalunya. Aquest 

municipi té una població 39.191 habitants (segons l’Idescat, 2011) i té una superfície 

de 8.12Km2. El projecte ha estat enfocat en el seu polígon industrial, situat al nord-est 

de la ciutat.  

El polígon industrial havia esdevingut un gran focus d’activitat de tot tipus, 

principalment del sector tèxtil, però des de fa uns quants anys s’ha vist molt perjudicat 

per la crisis del sector i molt més per la crisis mundial que hem viscut en els darrers 

anys.  

Per intentar potenciar econòmicament la ciutat i que torni a ser un focus d’activitat 

industrial, es porten a cap moltes iniciatives des de l’Ajuntament. Aquest visualitzador 

pot ser un granet de sorra perquè en un futur no molt llunyà s’aconsegueixi aquest 

gran repte. 
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1.3 Antecedents 

En l’actualitat podem trobar molts visualitzadors de tot tipus d’elements que hi ha en 

la nostra societat. Des de visualitzadors de cartografia digital, factors climàtics fins a 

rutes en bicicleta o a peu. 

L’activitat empresarial és un punt clau de la nostra societat y més en aquest moment 

de crisis en que ens trobem. Ens resulta difícil poder documentar totes les empreses, 

naus i parcel·les d’una ciutat o polígon industrial, i més localitzar-les en un mapa, i 

veure informació d’elles. Hi ha municipis, como Manresa, que disposen d’un visor 

d’activitats empresarials, on resulta fàcil i còmode realitzar recerques en ell. 

En la pàgina web de l’Ajuntament d’Igualada hi ha un plànol guia de la ciutat, on hi 

podem incorporar els equipaments, administracions públiques i les diferents línies 

d’autobús que disposen els habitants de la ciutat. Però no podem trobar ninguna 

informació sobre l’activitat empresarial que es duu a terme a la ciutat, especialment a 

la zona del polígon industrial, on es concentren la majoria d’empreses. Per trobar 

algun tipus d’informació d’aquestes empreses, ens hem de basar en la pàgina web de 

l’empresa, que en molts casos no sabem quina és. 

 

 

2.- OBJECTIUS 

2.1 Objectius principals 

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una aplicació web, que permeti als 

usuaris poder interactuar amb el mapa i poder realitzar consultes de les 

empreses/parcel·les disponibles que es troben localitzades en el polígon industrial de 

Les Comes.  

Aquesta aplicació ha de mostrar tota la informació gràfica validada correctament i les 

dades de les empreses han de ser les més actuals possible.  

Fer un anàlisis del polígon industrial de “Les Comes”, a partir de les dades obtingudes, 

per observar i comprendre la realitat del municipi.  
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2.2 Objectius específics 

A continuació exposarem els objectius específics per realitzar un visualitzador amb 

totes les funcionalitats necessàries: 

- 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 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. 

 

3.- DESENVOLUPAMENT 

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha dividit en fases, segons els objectius 

anomenats amb anterioritat, per aconseguir el resultat final.  

Tot seguit exposarem les fases que s’han desenvolupat: 

 

3.1 Fases del projecte 

- FASE 1 (DEFINICIÓ): Creació d’un esquema de com volíem fer el 

visualitzador i pensar els objectius que teníem d’assolir perquè el resultat 

fos satisfactori. 

- FASE 2 (VALIDACIÓ DE LES DADES): Les dades que s’han fet servir per aquest 

projecte van ser subministrades per l’Ajuntament d’Igualada. La cartografia 

estava amb format DGN, i per la realització del visualitzador la necessitàvem 

en format shape. Aquesta cartografia era un mapa topogràfic de tots els 

elements de la ciutat, i només necessitàvem les parcel·les del polígon 

industrial. Per tant hi ha hagut un procés de validació d’aquestes dades. La 

base de dades proporcionada per l’ajuntament, és una base de dades Excel. 
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Hem tingut d’eliminar informació que no era necessària i afegir-la al arxiu 

shape de cartografia. 

- FASE 3 (DISSENY): Es va definir el disseny del visualitzador i de tots els 

elements que hi volíem incorporar. 

- FASE 4 (IMPLEMENTACIÓ): Es van incorporar les funcions necessàries per 

aconseguir crear l’aplicació de consultes i de recerca de parcel·les. 

- FASE 5 (PROVES): En aquesta fase es van realitzar proves per observar algun 

error o per si es podia millorar l’aplicació en algun sentit.  

- FASE 6 (ANÀLISIS): Es va elaborar un estudi de la situació empresarial actual 

en la zona d’estudi.  

 

3.2 Validació de les dades 

En aquest apartat es va treballar amb l’arxiu dgn que ens va lliurar l’ajuntament, per 

aconseguir només els elements que fossin: parcel·la del polígon industrial. Però al 

transformar l’arxiu dgn a shape a partir de l’eina exportar a shapefile (múltiple), ens 

donava problemes amb els elements multilínies i es va considerar oportú, descarregar-

se directament les parcel·les amb format shape de la “Sede electrònica del Catastro”.  

Un cop es tenien totes les parcel·les del municipi amb el format de dades indicat, calia 

seleccionar només aquelles parcel·les que formaven part del polígon industrial. Gràcies 

a ArcGis es va poder desenvolupar aquest pas. A partir d’afegir unes ortofotografíes 

(també proporcionades per l’ajuntament) i el coneixement de la zona es va crear un 

element a partir de l’edició d’elements, que emmarcava tota la zona del polígon 

industrial. Al tindre aquest element i fer una selecció per localització, es va poder 

seleccionar les parcel·les que formaven el polígon industrial.  

Un cop ja teníem els elements gràfics, amb el format que necessitàvem, el següent pas 

va ser incorporar la informació necessària de la base de dades. Es va utilitzar la 

capacitat del programa ArcGis per fer una unió entre una capa gràfica i una capa 

alfanumèrica, a partir d’un camp en comú (la referencia cadastral de les parcel·les, 

existent en les dos capes). 

Al realitzar aquestes accions, es tenien les dades gràfiques i alfanumèriques validades i 

en el format ideal per la realització del visualitzador. El resultat final d’aquesta fase és: 
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Figura 1: Imatge final de les parcel·les del polígon industrial de Les Comes 

 

3.3 La creació del visualitzador 

En aquest apartat ens centrarem en l’explicació de la creació del visualitzador, tant en 

l’estructura del servidor de mapes, com en el disseny del visualitzador. 

Per l’elaboració del visualitzador es va instal·lar el paquet MS4W, que incorpora 

Apache i Mapserver. Es va començar a treballar amb Mapserver i l’arxiu map, però 

després de considerar-ho i observant els problemes que teníem es va incorporar la 

llibreria openlayers, per realitzar el visualitzador. 

Es va definir el nostre arxiu map amb totes les característiques que volíem que es 

presentes el nostre mapa. Les característiques eren, la projecció del mapa, el color dels 

elements de la capa, la possibilitat de clicar a un element i ens retorni una plantilla on 

es poden observar els atributs de la parcel·la, poder realitzar el filtre de recerca,...  

En l’arxiu html es va crear el disseny del nostre visualitzador. Es va cridar la llibreria 

d’openlayers a partir de: 

<script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> 
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Es van incorporar els controls que creiem més oportuns o necessaris per l’aplicació, els 

mapes (a partir del servidor de l’ICC i del nostre servidor Apache) per incorporar, a 

partir de una crida WMS, i les funcions de clicar una parcel·la i ens retorni una plantilla 

per observar els seus atributs i la de recerca de parcel·les per part de l’usuari 

(GetFreatureinfo i mergeNewParams).  

Es va dissenyar el visualitzador, perquè tingues una capçalera amb el nom de 

l’aplicació, una part central, on es visualitzes el mapa amb les capes que es vulguin 

incorporar i un panell per realitzar les possibles cerques.  

 

El resultat final és el següent: 

 

Figura 2: Imatge del disseny del visualitzador 
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4. EXPLOTACIÓ DE DADES 
 
 

En aquesta fase, un cop es tenien totes les dades per la creació del visualitzador, s’ha 
cregut oportú fer un anàlisis de la situació actual del polígon industrial. L’objectiu 
d’aquest anàlisis es poder observar les característiques del polígon i poder fer una 
aproximació a la realitat del polígon, relacionant-la amb serveis disponibles, vies de 
comunicació a la zona, vies d’accés al polígon, polígons propers que poden comportar 
competència o avantatges,... per veure quines possibilitats de futur hi ha al polígon.  
 
Es va realitzar cinc mapes temàtics (àrea parcel·la, àrea nau, tipologia de les parcel·les, 
estat de les parcel·les i nombre de treballadors) per observar l’estat i les 
característiques del polígon industrial. 
 
Es va arribar a les següents conclusions: 
 

- 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. 

- 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. 

 
Desprès de extreure les característiques principals del polígon, hem fet un anàlisis amb 
les avantatges (ubicació, preu de les parcel·les, vies de comunicació, potenciar 
l’aeròdrom, instal·lació de la fibra òptica,...) i inconvenients (competència altres 
polígons, extensió de les parcel·les, xarxa ferroviària, especialització tèxtil i de 
cuir/pell,...) del polígon, per observar les possibilitats de futur.   
La situació és molt crítica, però el pitjor sembla que ha passat, i la motivació i l’esforç 

dels habitants i polítics del municipi és molt clara, la de lluitar i intentar reflotar el 

polígon i el municipi. La situació ha arribat a un punt límit, però s’estan realitzant varis 
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projectes (ajudes i facilitats a noves empreses del sector de la tecnologia i innovació, 

implantació de la fibra òptica, cursos per la millora dels treballadors sense treball, 

inversió dels empresaris a les seves empreses, ...) per aconseguir-ho i potenciar el 

polígon perquè torni a ser un pol industrial important dins el panorama del nostre petit 

país. No serà gens fàcil aconseguir-ho, però sense fer res si que no es s’aconseguirà. 

 

5. CONCLUSIONS 
 
Un cop acabat el projecte, podem fer una primera valoració molt positiva, perquè hem 
pogut assolir els objectius i les fases que ens vam plantejar al principi de la tesina. Es va 
realitzar l’obtenció i validació de les dades, instal·lació i configuració del servidor, 
creació de l’arxiu map, incorporació d’openlayers i disseny del visualitzador i 
l’explotació de les dades; i s’ha aconseguit un resultat molt satisfactori. 
 
La primer fase va resultar un procés laboriós, perquè es va intentar en primer lloc 
d’aconseguir les parcel·les del polígon a partir d’un arxiu dgn de tots els elements del 
municipi, però es van tindre problemes amb la transformació a format shape (format 
vàlid per mapserver) i es va considerar millor opció descarregar-se aquest informació 
gràfica a partir de la “Sede electrònica del Cadastro”, en format shape i amb una 
informació alfanumèrica que ens seria molt útil per fer la unió amb la base de dades 
d’empreses proporcionada per l’ajuntament.  
 
La següent fase, elaboració i disseny de l’aplicació, ha sigut la fase més complicada i 
laboriosa de tot el projecte. Perquè mai s’havia utilitzat la programació amb html i 
javascript, només durant la docència del màster es va treballar en algun aspecte, però 
molt poc. Això ha provocat que s’hagi dedicat molt temps de recerca i lectura de 
documentació, trobar erros i problemes varis, però amb paciència, molt esforç i l’ajuda 
del Victor Pascual i el Jordi  Guimet, s’obtingués un resultat molt bo i es solucionessin 
tots els problemes i erros que s’han anat trobant.  
 
Hi ha aspectes que amb més temps, més dedicació i més coneixements, es podrien 
millorar, i fer una millor aplicació. Com per exemple: incorporar més serveis, fer un 
disseny web més atractiu, incorporar una manera de poder contactar amb els 
propietaris de les parcel·les o naus en lloguer o venda, poder fer que siguin els 
propietaris de les parcel·les que puguin editar les seves dades,...  
 
Una crítica que m’agradaria fer, és la gran dificultat de trobar documentació ben 
elaborada i n es trobin les solucions als errors que et vas trobant en el camí de crear el 
visualitzador, sinó hagués sigut pels consells del Victor Pascual, no crec que el resultat 
final, hagués sigut tan satisfactori com ha sigut. Hi ha molt poca documentació referida 
a Mapserver i Openlayers, i aquesta documentació es difusa i no molt clara, el que ha 
augmentat les dificultats que ja teníem. 

 
Un altre aspecte ha destacar de la realització de la tesina, és el resultat personal 
obtingut. Per la fase de validació de les dades i alfanumèriques, ja s’havia treballat 
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durant el màster, i ha servit per recordar i millorar els coneixements obtinguts amb 
anterioritat. Però en la part de creació i disseny de l’aplicació, com es tenien pocs 
coneixements, el resultat ha sigut molt satisfactori, perquè he ampliat els meus 
coneixements tècnics en la matèria de programació i ha originat un interès més gran a 
tots els aspectes tècnics, que intentarem anar-los millorant, perquè és un gran recurs 
que pot ser molt útil per un futur.  
 
També cal destacar la satisfacció de poder aportar un granet de sorra, a l’esforç del 
municipi per sortir d’aquesta situació tan crítica, i poder ajudar a trobar una solució i 
als habitants del meu municipi. 

 
Per tant, i com a conclusió, s’ha de dir que el resultat no podria haver sigut millor, 
perquè el resultat del visualitzador és molt positiu, i el coneixement que m’ha aportat 
és molt gran i útil. 
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 Exemples d’altres visualitzadors:  
- Polígons i Empreses del Bages: 

http://poligonsiempreses.ccbages.cat/. 
- Galeria aplicacions de l’empresa Geodata: 

http://www.geodata.es/index.php/map_servers. 
  

 

 Tesines realitzades per altres alumnes del màster en Sistemes d’Informació 
geogràfica: 
 

- Guía urbana de Vilassar de Mar. Diseño, creación y publicación 
web, Joanna Moskalik. 

- Elaboración de un sistema de información geográfica sobre la 
marisma de Micedo y creación de un visor de mapas online, 
Victor Dertiano Llana. 

- Visualizador de mapas del departamento de Risaralda, Manel 
Serra Heredia. 

 

 

http://poligonsiempreses.ccbages.cat/
http://www.geodata.es/index.php/map_servers

