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 La ciutat de Barcelona és una de les principals destinacions turístiques a nivell mundial.

 Problemàtiques associades: excés de pisos turístics, incivisme, segregacions econòmiques i socials, contaminació, 
massificació i congestió d’espais, etc. 

 Fa falta una gestió eficient del turisme a Barcelona.

 Es proposa l’alternativa d’incentivar el turisme metropolità per fer front als problemes mencionats.

 Aprofitar les possibilitats que ens brinden els SIG i les noves tecnologies per al desenvolupament del projecte.

Les Rambles de Barcelona Manifestació en contra de la massificació turística



Objectius generals

 Generació d’una Infraestructura de Dades Espacials amb els indrets turístics del territori metropolità.

 Programació i implementació de les dades en entorn web. Creació d’un visor turístic de l’AMB. 

 Redacció de propostes enfocades a fomentar un turisme sostenible.

 Anàlisi i posada en valor del turisme metropolità. 

Objectius individuals

 Aprofundir en les possibilitats dels Sistemes d’Informació Geogràfica i les Bases de Dades Relacionals. 

 Adquirir experiència i habilitats entorn els llenguatges de programació web i la creació de contingut online. 

 Conèixer amb detall els municipis que composen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

INTRODUCCIÓ
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 ÀMBIT DE TREBALL

 Context geogràfic i municipis que composen l’AMB. Font: Elaboració pròpia. 

36 municipis 636 km2> 3,2 milions d’habitants 52% del PIB total de Catalunya 



METODOLOGIA 
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Obtenció de dades

Tractament de dades

Implementació web



Indrets Patrimonials

Indrets Naturals

Informació

METODOLOGIA 

Obtenció de dades

FONTS D’INFORMACIÓ

Ajuntaments

Consells comarcals

Consorcis de turisme

Diputació de Barcelona

Àrea Metropolitana de 
Barcelona

INDRETS 
POTENCIALMENT 

TURÍSTICS

GEODATABASE

ArcGIS (ArcMap)

EXTRACCIÓ CREACIÓ

GEOLOCALITZACIÓ
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Esquema metodològic de la Tesina Final de Màster. Font: Elaboració pròpia



METODOLOGIA 

Tractament de dades
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Esquema metodològic de la Tesina Final de Màster. Font: Elaboració pròpia

ESTRUCTURA

Patrimoni.shp Natura.shp Informacio.shp

Cultura

Arquitectura

Oci

Platges

Parcs

Muntanya

Riu

Ajuntament

Punt informació

Oficina  turisme

NOM

MUNICIPI

IMG (Imatge)

CATEGORIA

TIPUS

URL

ATRIBUTS

QGIS Desktop

EXPORTACIÓ format: string

Patrimoni.geojson Natura.geojson Informacio.geojson
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Implementació web
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Esquema metodològic de la Tesina Final de Màster. Font: Elaboració pròpia

Repositori 
i hosting del geovisor

https://marcrb3.github.io/tourism/

Creació de mapes 
personalitzats

Càrrega de dades

Generació de l’entorn web

Creació de filtres i utilitats

Interactivitat i adaptabilitat

 HTML       CSS     JavaScript

Mapbox GL JS

Bootstrap          jQuery

PROGRAMACIÓ

Mapbox Studio

Visual Studio Code

GitHub

https://marcrb3.github.io/tourism/


RESULTATS

El visor turístic de l’AMB 

 https://marcrb3.github.io/tourism/
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Figura 3: Vista general del visor al carregar-se. Font: Elaboració pròpia 

https://marcrb3.github.io/tourism/


PROPOSTES PEL FOMENT D’UN TURISME SOSTENIBLE

TRAÇABILITAT DE L’EXPERIÈNCIA DEL TURISTA 

Noves tecnologies (sensors, càmeres, Big Data, xarxes socials)               Què fa el turista

Administració i empreses                       integració i anàlisi de les dades 

Oferta de paquets turístics personalitzats + Adaptació d’espais

LA IMPORTANCIA DEL 5G 

Canvi de paradigma en les experiències i activitats que s’ofereixen, mitjançant l’ús d’aplicatius en realitat virtual                

o augmentada (VR/AR) i la interacció digital amb diferents elements del territori. 

REACTIVACIÓ DE LES ECONOMIES METROPOLITANES 

Posada en valor del territori metropolità. Cal que els ajuntaments i els diferents agents del territori es coordinin              

per promocionar el turisme local, amb l’objectiu de dinamitzar les economies metropolitanes. 

L’ABAST DELS BITLLETS DE TRANSPORT PÚBLIC 

Els títols de transport públic d’1 zona permeten accedir a tota l’AMB              Foment de la mobilitat

Cal vetllar per la transició energètica del transport              Vehicles amb emissions zero + energies renovables
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CONCLUSIONS

 S’han assolit els diferents objectius plantejats (tècnics i individuals)

 Punt de partida per a la realització de futurs projectes 

 S’ha implementat la Base de Dades  al visor general de l’AMB (https://ide.amb.cat/Visor/) i al portal de l’ADSE 

(http://www.amb.cat/s/es/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-economic/turisme.html)

  M’hagués agradat aprofundir una mica més en les possibilitats que ofereix el visor (filtres avançats,

 registre d’usuari, creació d’app mòvil...)

https://ide.amb.cat/Visor/
(http://www.amb.cat/s/es/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-economic/turisme.html


WEBGRAFIA I SOFTWARES 

WEBGRAFIA (Resumida)

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/  Web Visit Barcelona (Referent i consulta d’elements turístics) 

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/ Web Barcelona és molt més (Referent i Consulta d’elements turístics) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/26/economia/1561562337_046723.html#?ref=rss&format=simple&link=guid  - Article d’El País “Innovación y apoyo 
institucional para impulsar el turismo 4.0” 

https://smarttourismcapital.eu/ - Informació sobre Smart Tourism 

https://www.aenor.com/certificacion/administracion-publica/destino-turistico-inteligente - Normes UNE per a l’assignació de Destinacions Turístiques intel·ligents - 

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/r18004_percepcio_del_turisme_informe.pdf  - Enquesta sobre la percepció del turisme a Barcelona (2018) - 

http://www.amb.cat/s/es/web/territori/espai-public/platges/consulta-de-platges.html - Inventari de platges de l’AMB 

https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/custom-style-id/ - Exemple de mapa base amb estil personalitzat 

SOFTWARES I LLIBRERIES 

Paquet de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point): redacció i formalització del treball. 

QGIS Desktop, ArcGIS 10.6 (ESRI): Programari SIG per al tractament, edició i exportació de dades. 

Mapbox Studio (https://studio.mapbox.com/): software online per a la implementació de les dades i la creació d’estils personalitzats de mapes. 

Visual Studio Code (Microsoft): Software per al procés de programació (HTML, CSS i Javascript) 

Bootstrap: biblioteca HTML5 enfocada a la interactivitat i la responsivitat del visor. 

JQuery: llibreria de funcions JavaScript. 

API MapBox GL JS 1.6(https://docs.mapbox.com/api/): llibreria de funcions de MapBox. 

GitHub (http://github.com) repositori web  / Git Bash - aplicació per a realitzar protocols GIT

Adobe InDesign: Maquetació i composició del document final
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https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/ 
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/26/economia/1561562337_046723.html#?ref=rss&format=simple&link=guid 
https://smarttourismcapital.eu/ 
https://www.aenor.com/certificacion/administracion-publica/destino-turistico-inteligente 
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/r18004_percepcio_del_turisme_informe.pdf
http://www.amb.cat/s/es/web/territori/espai-public/platges/consulta-de-platges.html 
https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/custom-style-id/
https://studio.mapbox.com/)
https://docs.mapbox.com/api/
http://github.com


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 


