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1. Introducció
1.1 El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Natural de la Serra de Collserola (PNSC) és un espai natural situat al bell mig de
l’àrea metropolitana de Barcelona. Ocupa 8.170ha repartides en nou municipis. El PNSC està
completament rodejat de teixit urbà i grans infraestructures com autopistes, ferrocarrils o
línies elèctriques d’alta tensió. A pesar de la gran pressió urbana a la qual està sotmès té un
gran valor ecològic i constitueix el principal pulmó verd de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El PNSC en gris envoltat de la xarxa viària de la metròpolis barcelonina.

La necessitat de preservar aquest espai natural va portar a l’aprovació del Pla Especial
d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural (PEPCo) el 1987, amb la conseqüent creació de
l’òrgan gestor del Parc, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC).
El 2010 va ser declarat Parc Natural per la Generalitat de Catalunya, i en l’actualitat
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està redactant el nou Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i el Paisatge (PEPNat) i paral·lelament la Modificació puntual del Pla general
metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) que han de
substituir i derogar el PEPCo per adaptar-se a la nova realitat metropolitana del segle XXI.
Aquest treball s’emmarca en aquest àmbit, desenvolupant una eina SIG que pretén
facilitar la feina a l’equip redactor del PEPNat.

1.2 L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és des de la seva creació el 2010
l'administració pública del territori metropolità de Barcelona. Ocupa 636 km2 i està
conformada per 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones. Substitueix les tres
entitats vigents fins l'any 2011 (Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat Metropolitana del Transport) i racionalitza i
simplifica, així, la governança metropolitana amb la creació d'una única administració.

Municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

És la tercera institució catalana per la magnitud del seu pressupost, només per darrere
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Els àmbits de gestió de l'AMB tenen a veure amb
el territori i l'urbanisme, la mobilitat, l'habitatge, el medi ambient, el desenvolupament
econòmic i la cohesió social.
Dins de l’àmbit del planejament territorial l’AMB té competències en tres àmbits:
l’ordenació del territori, l’urbanisme i les infraestructures d’interès metropolità.
Els equips redactors del PEPNat i la MPGMCo estan inclosos dins d’aquest
departament.

1.3 El PEPNat i la MPGMCo
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PEPNat) i la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc
Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo) tenen com a objectiu comú la protecció,
conservació i millora del patrimoni natural i els valors geològics, biològics, ecològics,
paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals de la serra de Collserola després de ser declarada
Parc Natural l'any 2010.
Quan sigui aprovat definitivament, el PEPNat assolirà dos objectius de caràcter
general. En primer lloc donarà compliment legal a la pròpia declaració de Parc Natural i, en
segon lloc, es configurarà com un pla urbanístic que substituirà el vigent Pla Especial
d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), de manera que
l'aprovació definitiva del PEPNat implicarà la derogació del PEPCo.
Es podria resumir en que el PEPNat estudia amb detall tots els aspectes que afecten la
declaració del Parc Natural i fa una proposta de gestió i la MPGMCo dóna base legal
urbanística a les modificacions necessàries derivades del PEPNat.

1.4 l’AMB, el PEPNat i la seva relació amb els entorns GIS
L’AMB és una institució on conviuen tècnics especialitzats en molts camps en què la
implantació dels SIG en els diferents departaments ha estat esglaonada i desigual.

Escenari d’implantació dels SIG a l’AMB el 2014. Imatge de X. Alarcón i P. Manubens (AMB) .

A dia d’avui els SIG estan molt més integrats en l’activitat de tots els departaments de
l’AMB i els documents i anàlisis territorials generats per uns equips poden ser aprofitats per
altres, i la col·laboració amb altres institucions és més fluida. Tot i així els coneixements de SIG
dels tècnics són molt desiguals i molts d’ells no hi estan molt familiaritzats.
L’equip redactor del PEPNat és un equip multidisciplinari composat per arquitectes i
ambientòlegs, etc que genera molta documentació que finalment ha de ser georeferenciada i
representada en mapes. Aquest TFM està enfocat a dotar l’equip d’una eina que faciliti la
consulta de dades geogràfiques als tècnics de tots els perfils: aquells amb més coneixements
de programes d’escriptori com ArcMap o QGIS però també aquells que no els utilitzen o els
utilitzen puntualment. Tant en el dia a dia a les oficines com durant les visites de camp al
PNSC.
Dins del document del PEPNat hi ha com annexos una sèrie d’inventaris temàtics del
Parc. Aquests inventaris són els que s’han agafar com a punt de partida per al
desenvolupament del geovisor objecte d’aquest projecte, tot i que, com s’explica més
endavant, es tracta d’una demo que es pot anar modificant i adaptant a les necessitats de cada
etapa de desenvolupament del Pla Especial. Aquests inventaris són:

- Inventari de construccions del Parc, del qual es deriva el Catàleg de Masies, Cases
Rurals i altres construccions, on es fa un recull de totes les construccions que estan
dins del PNSC i se les classifica segons el grau de protecció que tenen o haurien de
tenir, els usos admesos, etc.
- Inventari de camins i senders. Elaborat en col·laboració amb el CPNSC, classifica tots
els camins, corriols, pistes forestals, etc. des de molts punts de vista com la
classificació legal, la longitud, els municipis pels quals transcorre, la pertinença o no a
la xarxa d’ús públic, etc.
- Inventari de valors ecològics
- Inventari de sistemes naturals
- Inventari de patrimoni cultural
Els inventaris en la elaboració dels quals vaig participar activament i que estaven en
una fase més avançada en el moment de redacció d’aquest projecte són els de construccions i
el de camins. Es per això que són els apartats que amb els que s’ha desenvolupat el visor de
mapes.

2. Antecedents
2.1 El refós de planejament
Una de les eines SIG amb què estan més familiaritzats els tècnics de l’AMB és el visor
de mapes del geoportal del planejament del propi lloc web de l’AMB. Es pot accedit des
d’aquesta URL:
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
Es tracta d’un visor de mapes web d’accés públic amb informació urbanística de tots
els municipis que conformen l’AMB. Té un funcionament simple i intuïtiu, però això no
impedeix que la informació que ofereix sigui extensa, completa i detallada.
Permet fer consultes buscant geogràficament un punt o buscant el seu expedient. Un
cop local·litzat el punt, al clicar sobre ell s’obre una fitxa on ens dona informació urbanística a
la carta d’aquell punt en concret. Podem consultar classificació del sòl, qualificacions
urbanístiques catàlegs de construccions sotmeses a figures de protecció, fer amidaments, etc.
El geovisor que es desenvolupa en aquest TFM no és, òbviament, tan ambiciós com el
geoportal de planejament. El seu funcionament és molt més simple i la informació que ara per
ara conté és molt més limitada. Però si que l’agafa com a referència per fer una eina propera
als tècnics del PEPNat, que al cap i a la fi són els usuaris potencials.

Interfície del geoportal de planejament de l’AMB. Clicant sobre un punt apareix el cercle vermell i la fitxa de la part inferior, on
apareixen llistats els expedients urbanístics als quals està vinculat, el règim del sòl, etc. Al seleccionar un dels expedients es pot
consultar i descarregar en format PDF.

3. Objectius
El PEPNat és un projecte molt extens que està en procés de redacció i aprovació.
L’objectiu principal d’aquest TFM consisteix en desenvolupar un geovisor web dirigit als tècnics
del PEPNat i de la MPGMCo a més d’altres persones amb vinculació amb la gestió del Parc,
com el CPNSC.
El geovisor desenvolupat es planteja com una demo a la qual es poden incorporar nous
continguts, adaptant-se a les necessitats de treball de cada moment. Un dels apartats que més
es consulta dels documents generats pel PEPNat són els inventaris annexos. Es tracta
d’inventaris temàtics que, tot i que evolucionen i s’hi van incorporant noves dades, sempre
compten amb un gruix d’informació permanent.
- El geovisor ha de permetre que la informació continguda es pugui anar actualitzant
periòdicament d’una manera fàcil.
- El geovisor ha de tindre una interfície simple i intuïtiva.
- La informació ha de poder organitzar-se en capes temàtiques que es puguin
superposar, activar i desactivar.
- L’aplicació ha de contenir els polígons, línies i punts de la informació georeferenciada
però també s’han de poder visualitzar els seus atributs.
- Ha de ser accessible a l’oficina però també des d’un terminal mòbil, ja que en moltes
ocasions es realitzen visites de camp al PNSC i és de gran utilitat poder consultar
informació a l’instant.

4. Metodologia i desenvolupament del projecte
4.1 Tecnologies i recursos utilitzats
Des del punt de vista tecnològic el TFM s’ha desenvolupat en tres fases: obtenció i
tractament de dades, programació del visor i publicació del visor.
- Obtenció de dades i continguts i la seva posterior manipulació fins arribar a les capes
definitives. En aquesta fase es van utilitzar documents en format .mxd que contenen
capes organitzades en geodatabases i datasets. També es va fer servir Microsoft
Office. Excel per a la gestió d’atributs que després eren unides a les capes de la
geodatabase i Access per a l’elaboració de les fitxes.
- Servidor de mapes. Com a
servidor de mapes s’ha fet servir
MS4W. MapServer és un entorn
de desenvolupament en codi
obert per a la creació
d’aplicacions SIG en internet
amb la finalitat de visualitzar,
consultar i analitzar la informació
geogràfica a través de la xarxa
mitjançant la tecnologia Internet Map Server (IMS). Es pot executar en plataformes
Linux/Apache i Windows, com és el cas.
- Programació del visor. Un punt bàsic del projecte va ser des del principi que el visor
havia de ser accessible a internet. El llenguatge de la web és html, amb css per donar-li
format i disseny i javascript per a la programació de funcions bàsiques. S’han utilitzat
llibreries de leaflet.
4. Repositori de dades: GitHub. GitHub és una plataforma de desenvolupament
col·laboratiu per allotjar projectes utilitzant el sistema de control de versions Git.
S’utilitza principalment per a la creació de codi font de programes. Un cop instal·lat
controla tots els canvis que s’han fet en els documents que hi ha dins la carpeta del
projecte des de l’ultima
versió que va ser pujada
a la xarxa. És una eina
molt útil durant el
desenvolupament
del
codi, perquè si apareixen
errors es pot cercar
l’origen
de
manera
ràpida i eficaç.

4.2 Obtenció de dades
El PEPNat és un projecte en procés de redacció i aprovació, i per això una part
substancial de informació que contindria el visor web en cas de ser desenvolupat més enllà
d’aquest TFM té caràcter confidencial i no es pot publicar.
L’origen de les capes és divers. L’inventari de construccions es va fer a partir d’una
base cartogràfica 1:5000 de l’AMB, tot i que ara està en procés d’elaboració una capa més
detallada feta a partir de la base cartogràfica 1:1000, també de l’AMB. A aquesta base
georeferenciada s’han anat afegint atributs amb unions a taules de càlcul de Microsoft Excel o
OpenOffice. Les taules d’atributs poden ser d’elaboració pròpia del PEPNat, del cadastre, dels
ajuntaments, del CPNSC, etc.
L’equip redactor del PEPNat treballa regularment amb els programes ArcMap de ESRI,
QGIS, i també Autocad d’Autodesk per al tractament de documentació provinent d’altres
departaments o administracions en format dwg. El programa d’ús més comú és ArcMap i per
això la major part de la manipulació de les dades s’ha fet amb aquest programa.
Per poder visualitzar les capes en l’aplicació web del visor de mapes cal transformar
les dades de format .shp a format geojson. Aquesta operació s’ha fet amb QGIS. És important
canviar el sistema de coordenades a WGS84.
Leaflet carrega les capes buscant-les sempre amb la ruta relativa a la carpeta que
indiquem. Per tant, per actualitzar els inventaris al visor només caldria substituir l’arxiu
geojson pel nou amb el mateix nom.

4.3 Desenvolupament i programació
Un cop clarificats quins serien els continguts bàsics del visor (ampliables si finalment es
desenvolupés el projecte) es va passar a la segona fase de programació del visor.
- Per a l’edició del codi font s’ha utilitzat el programa VisualStudioCode
- S’ha optat per utilitzar llibreries de Leaflet que permeten personalitzar el visor i dóna
la possibilitat d’anar afegint funcionalitats a mida que es van necessitant o es va
completant l’aplicació.
- Funciona tant en els nous navegadors web com en els més antics. Té una API
(interfície de programació d’aplicacions) molt completa, ben documentada i de fàcil
comprensió.
En aquest cas, com es tracta d’un projecte centrat a Catalunya es va optar per utilitzar
els mapes de tessel·les del ICGC com a mapes de base, ja que tenen la informació cartogràfica
més detallada del territori.
https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/orto/GRID3857/{z}/{x}/{y}.jpeg
https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/topo/GRID3857/{z}/{x}/{y}.jpeg

Leaflet permet cercar i descarregar tot tipus de plugins que després només hem de
guardar a la carpeta corresponent dins del nostre projecte i seran incorporats a la visualització.

Cadascuna de les capes que es visualitzen al mapa funciona com una variable (var) a la
qual podem associar funcions (function), com per exemple el color amb que s’ha de
representar al mapa i si aquest color varia segons algun paràmetre.

El CSS, que ens serveix per atribuir format al codi html l’organitzem en un document
paral·lel .css al qual cridem des de l’html principal:

Finalment s’elabora una pàgina d’inici molt simple on en cas de que apareguin nous
inventaris a incorporar al visor només caldria copiar i enganxar per obtenir un nou botó.

4.4 GitHub i els repositoris de dades
GitHub és un repositori de codi que utilitzarem per pujar el visor a la xarxa que pot
funcionar també com a hosting de la pàgina web. Es pot instal·lar el client per a Windows des
de la seva web https://git-scm.com/download/win i crearem una carpeta situada dins del
nostre MapServer.

Quan l’instal·lem correctament, fent clic amb el botó dret dins la nostra carpeta de
github apareixen varies opcions. Seleccionant “Git GUI Here” s’obre l’interfície de GitHub que
ens permet pujar nous documents a la xarxa.

5. Resultats
- És pot accedir al visor de mapes web dels inventaris del PNSC des del següent link:
https://javiervg3.github.io/visorcollserola/leaflet/index_inventaris.html
- En un primer moment s’accedeix a un índex que ens permet triar l’inventari que
volem consultar:

Interfície de l’índex d’inventaris des d’un ordinador (esquerra) i des d’un telèfon mòbil (dreta).

- Un cop triem l’inventari que volem consultar, se’ns redirigeix ja al visor de mapes. Per
defecte apareixen activades la capa dels límits municipals (groc), el límit del PNSC (verd) i
l’inventari de construccions. Es dóna l’opció d’activar també la capa de les unitats de finca
vinculades a les construccions. S’ha aplicat una màscara translúcida sobre el territori que
queda fora del Parc per fer destacar més la delimitació de l’àmbit del PEPNat . També podem
triar si el mapa de base volem que sigui el mapa topogràfic del ICGC o l’ortofoto del ICGC.

Interfície de l’inventari de construccions des d’un ordinador (esquerra) i des d’un telèfon mòbil (dreta).

A la part superior esquerra es troben els controls del visor de mapes:
- El control de zoom i el botó del control de capes, que s’expandeix i es recull
automàticament perquè ocupi el menor espai possible en pantalla.

Quan passem el mouse per sobre del botó del control de capes aquest s’expandeix i podem activar o desactivar les
capes del mapa.

- Dos motors de recerca. Podem cercar la construcció de tres formes: pel codi, pel nom
de la construcció o directament situant-lo geogràficament al mapa fent zoom.

- Un cop tenim seleccionada la construcció sobre la qual volem fer la consulta el visor
centra el mapa en la selecció i la marca amb un cercle vermell.

Interfície de l’inventari de construccions amb Can Domènec seleccionada amb un cercle vermell.

- Si fem zoom sobre la masia seleccionada veurem els volums construïts destacats en
vermell, i si cliquem sobre ells se’ns activa una finestra a la dreta que ens mostra una
foto i algunes informacions bàsiques de l’inventari.

- Si necessitem obtenir informació més detallada del bé inventariat podem clicar sobre el botó
“VEURE FITXA COMPLETA” i el visor ens redirigeix al document específic de la construcció en
format .pdf, que podrem consultar a la web o descarregar-lo.

Mostra de fitxa tal i com es veu al clicar sobre el botó “VEURE FITXA COMPLETA”.

- A la visualització de la informació de l’inventari de construccions es pot afegir informació
addicional complementària d’altres capes. En aquesta versió s’ha afegit la capa de les unitats
de finca vinculades a les construccions, però es podrien afegir altres capes segons les
necessitats del moment, com la xarxa de camins, les àrees de cultius, les zones sensibles dels
criteris mediambientals, etc. Per a la representació de la informació d’aquestes capes
secundàries s’ha triat que aparegui un petit pop-up de text html enlloc de la finestra de fitxa a
la dreta.

Clicant sobre qualsevol punt de la capa translúcida taronja que representa les Unitats de Finca s’activa el pop-up html amb una
petita foto de la finca, el nom i el codi i la superfície en hectàrees.

- Aquesta interfície es repeteix a tots els inventaris, per a que resulti fàcil i ràpid familiaritzar-se
amb el visor i per poder sistematitzar la creació i modificació de les capes. En el cas de
l’inventari de camins i senders, que és el segon que s’ha desenvolupat, també podem cercar la
informació bàsica dels camins amb el seu nom, el seu codi o la localització geogràfica directa.

6. Possibles millores
Com s’ha dit ja abans, l’objectiu d’aquest treball és la creació d’un visor de mapes
simple i versàtil que es pugui anar adaptant a les necessitats dels tècnics que l’han d’utilitzar,
afegint nous continguts i noves funcionalitats.
Les llibreries de Leaflet ofereixen molts plugins amb moltes opcions que poden ser
d’utilitat.
Algunes de les millores que crec que podrien fer d’aquest visor una eina més completa
són les següents:
- Afegir un mapa de tessel·les amb relleu. El ICGC compta amb aquest tipus de
document. En aquesta web s’explica com insertar-los i utilitzar-los. El relleu pot donar
molta informació complementària, especialment en un entorn muntanyenc com la
serra de Collserola.
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-liniaGeoserveis/Tessel-les-vector-i-estils-per-fer-mapes-lleugers-i-app
- Classificar els camins i/o les construccions per colors segons el criteri que es consideri
més adient. Això es podria aconseguir amb la funció IF.

- Afegir nous plugins de leaflet, com per exemple una eina per fer amidaments.
Existeixen una gran varietat de plugins i caldria triar el més adient per al tipus
d’amidaments que es vulguin fer.

7. Conclusions
El desenvolupament d’aquest projecte m’ha permès aprofundir en els coneixements
sobre les tecnologies web sig i l’anàlisi i representació de dades geoespacials en entorns web.
El fet de poder haver-ho fet en col·laboració a una institució com la AMB ha estat una
gran oportunitat per aprendre com funcionen els equips de treball tècnics multidisciplinaris i
les dificultats inherents als projectes grans que depenen de l’aprovació de molts organismes
amb interessos de vegades oposats.
Penso que s’ha assolit l’objectiu de la creació d’un visor de mapes enfocat als usuaris
potencials que són els tècnics del PEPNat. L’aplicació ara per ara és molt simple i amb pocs
continguts però té l’arquitectura bàsica sobre la qual es podria desenvolupar un visor amb
moltes més funcionalitats.
Treballar amb tants formats diferents i haver de transformar-los i combinar-los els uns
amb els altres també ha estat un gran aprenentatge, ja que les dades SIG ens poden arribar en
múltiples formats i una de les nostres tasques com tècnics en SIG és saber interpretar-les,
homogeneïtzar-les i saber combinar-les per obtenir resultats.
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