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RESUM 

 
El concepte d’accessibilitat universal abasta la superació de les barreres 

arquitectòniques, però també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i 
físiques. Les condicions d’accessibilitat a la via pública, als transports, a la comunicació 
i als edificis s’han de garantir a les persones que pateixen qualsevol tipus de 
discapacitats, i també a les persones grans i els nens, així com a les persones que 
arrosseguen carrets de compra o cotxets de criatures. 
 

Aquest projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, a 
la seva 10ª. edició, impartit per el Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, s’emmarca dins del conveni signat per part de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (s’Institut) i la Universitat de les Illes Balears 
(UIB). 

La finalitat d’aquest projecte final és establir una metodologia d’inventari i 
anàlisi per conèixer el grau d’accessibilitat, d’espais, béns i serveis de caràcter públic a 
totes les persones, així com garantir-ne el seu ús. L’estudi de camp s’ha realitzat en els 
municipis de Capdepera i Son Servera, com a referència bàsica, s’ha utilitzat el 
reglament de supressió de barreres arquitectòniques (Decret 20/2003). 

L’aplicació web del SIG d’accessibilitat territorial per persones amb mobilitat 
reduïda pretén ser un instrument que, a partir de la localització cartogràfica dels 
elements analitzats, es dona a conèixer les barreres arquitectòniques existents i, 
d’aquesta manera, estudiar les possibilitats d’actuació i millora que s’haurien de 
proposar en cada cas, per aconseguir això es crea l’aplicació web del SIG 
d’accessibilitat. 

 
 La primera fases consisteix amb una pressa de contacte amb el tema. Per això 
es fa un estudi i anàlisi documental (bibliogràfica i Internet) sobre accessibilitat per 
conèixer l’estat del tema, així com de la normativa relacionada. Dins aquesta fase 
també s’inclou una entrevista amb els responsables dels diferents ajuntaments per tal 
de conèixer l’estat del tema als seus municipis i saber quines són les seves prioritats. 

Per tal de començar la recollida dades cal fer una revisió i adaptació de la 
metodologia de recollida d’informació: disseny d’un formulari d’anàlisi de la 
informació i estudi dels requeriments tècnics. 
 
 La segona fase fou l’elaboració del model de dades. Per això va fer el disseny i 
desenvolupament  de la base de dades utilitzant un Sistema Gestor de Bases de Dades 
Relacional (SGBDR). 
 El disseny conceptual del model es va fer partint de les fitxes d’accessibilitat 
amb las que es mesura l’accessibilitat dels diferents elements. Els elements que 
s’analitzaren són: trams de carrer, guals, pas de vianants, aparcaments reservats i 
edificis. 
 A partir d’aquest model conceptual és crea un model lògic amb DeZing i al final 
la base física amb Microsoft Access. 
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 La carrega de dades a la base de dades alfanumèrica és manual ja que 
simultàniament al procés de creació del model de dades es van recollint les dades de 
camp. Durant el treball de camp s’analitzen: 
 
-  Trams: 332. 
- Guals: 349. 
- Pas de vianants: 69. 
- Aparcament: 25. 
- Edificis: 34. 
 

En quant  a la base cartogràfica podem distingir dues etapes: 
 

- Exportació de la base cartogràfica des de format de dades CAD de 
Microstation (.DGN) a bases cartogràfiques en format de dades espacials 
shape (.SHP) d’ESRI, 

- Creació de la xarxa de carrers. La creació de la xarxa en fa en base a la 
informació recollida amb el treball de camp. El carrerer  (trams de carrer i 
pas de vianants) s’edita a partir dels eixos de carrer del TeleAtlas amb 
ArcMap de ESRI. Els guals, aparcament  i edifici s són capes de nova creació. 

 
Una vegada tenim finalitzada la base de dades alfanumèrica i les diferent capes 

que ens interessen per el projecte ho implementat tot dins de d’un GeodataBase  de 
dades anomenada Accessibilitat. 
 
 La darrera fase és la creació d’una aplicació web per poder publicar via Internet 
els resultat del nostre GIS Accessibilitat. La plataforma per fer aquesta publicació és 
ArcIms. 
 Per dissenyar l’aplicació varen tenir en compte dos factor: la seva funcionalitat i 
a qui va destinat. 
 En quant  a la funcionalitat és bàsicament consultiva. Amb l’eina identificar del 
navegador elegim l’element del qual volen conèixer l’accessibilitat i obtenim una taula 
amb els atributs principals d’aquest element, si volem també podem consultar la fitxa 
d’accessibilitat  i veure una imatge de l’element. 
 Perquè l’aplicació serveixi tant per tècnics com per els ciutadans és va optar per 
fer una simbolització en funció de la seva accessibilitat: accessible, practicable o 
inaccessible. Com que a taula d’atributs es pot seguir consultat la fitxa tècnica 
d’accessibilitat no es perd funcionalitat per els tècnics. 
 L’aplicació web ve amb un manual de l’usuari. 
 
  

En quant als objectius plantejats al principi del projecte s’han aconseguit dur a 
terme, en menor o major mesura, tots excepte en el que es plantejava donar 
funcionalitat a la xarxa de carrersi que es poguessin dur a terme consultes de distància 
i temps per dur a terme un recorregut. 

Per això crec la valoració global del projecte és molt positiva. S’ha donat una 
passa més enllà amb l’elaboració del model de dadesque ha permès crear una 
metodologia de treball. 
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RESUMEN 

 
El concepto de accesibilidad universal abarca la superación de las barreras 

arquitectónicas, pero también las psicológicas, culturales, sociales, tecnológicas y 
físicas. Las condiciones de accesibilidad a la vía pública, a los transportes, a la 
comunicación y a los edificios se deben garantizar a las personas que sufren cualquier 
tipo de discapacidades, y también a las personas mayores y los niños, así como a las 
personas que arrastran carritos de la compra o  de cochecitos de bebe.  

 
Este proyecto final del Master en Tecnologías de la Información Geográfica, en 

su 10ª. edición, impartido por el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, se enmarca dentro del convenio firmado por parte de el 
nstituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca (s’Institut) y la Universidad de 
les Illes Balears (UIB).  

 
La finalidad de este proyecto final es establecer una metodología de inventario 

y análisis por conocer el grado de accesibilidad, de espacios, bienes y servicios de 
carácter público a todas las personas, así como garantizar su uso. El estudio de campo 
se ha realizado en los municipios de Capdepera y Son Servera, como referencia básica, 
se ha utilizado el reglamento de supresión de barreras arquitectónicas (Decreto 
20/2003). 
 

La aplicación web del SIG de accesibilidad territorial por personas con movilidad 
reducida pretende ser un instrumento que, a partir de la localización cartográfica de 
los elementos analizados, se mujer a conocer las barreras arquitectónicas existentes y, 
de esta manera, estudiar las posibilitados de actuación y mejora que se deberán 
proponer en cada caso, por conseguir esto se crea la aplicación web del SIG de 
accesibilidad. 
 

La primera fases consiste en una toma de contacto con el tema. Por esto se 
hace un estudio y análisis documental (bibliográfico e Internet) sobre accesibilidad 
para conocer el estado del tema, así como de la normativa relacionada. Dentro esta 
fase también se incluye una entrevista con los responsables de los diferentes 
ayuntamientos por tal de conocer el estado del tema a sus municipios y saber cuales 
son sus prioridades. Para empezar la recogida datos hace falta hacer una revisión y 
adaptación de la metodología de recogida de información: diseño de un formulario de 
análisis de la información y estudio de los requerimientos técnicos. La segunda fase fue 
elaboración del modelo de datos. Por esto hizo el diseño y desarrollo de la base de 
datos utilizando un Sistema Gestor de Bases de datos Relacional (SGBDR).  

El diseño conceptual del modelo se hizo partiendo de las fichas de accesibilidad 
con las que se mide el grado de accesibilidad de los diferentes elementos. Los 
elementos que se analizaron son: tramos de calle, vados, paso de peatones, 
aparcamientos reservados y edificios. A partir de este modelo conceptual es crea un 
modelo lógico con DeZing y al final la base física con Microsoft Access. 
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La carga de datos en la base de datos alfanumérica es manual puesto que 
simultáneamente al proceso de creación del modelo de datos se van recogiendo los 
datos de campo. Durante el trabajo de campo se analizan:  

- Tramos: 332 .  
- Vados: 349 . 
 - Paso de peatones: 69 .  
- Aparcamiento: 25 .  
- Edificios: 34.  
 
En cuanto a la base cartográfica podemos distinguir dos etapas:  
 
- Exportación de la base cartográfica desde formato de datos CAD de 

Microstation (.DGN) a bases cartográficas en formato de datos espaciales shape (.SHP) 
d?ESRI,  

- Creación de la red de calles. La creación de la red hace en base a la 
información recogida con el trabajo de campo. La red de calles (tramos de calle y paso 
de peatones) se edita a partir de los ejes de calle del TeleAtlas con ArcMap de ESRI. Los 
vados, aparcamientos y edificios son capas de nueva creación. 
 

Una vez tenemos finalizada la base de datos alfanumérica y las diferente capas 
que nos interesan para el proyecto lo implementamos todo dentro de  una 
GeodataBase denominada Accesibilidad.  

 
La última fase es la creación de una aplicación web para poder publicar vía 

Internet los resultado de nuestro GIS Accesibilidad. La plataforma para crear esta 
publicación es ArcIms.  

Para diseñar la aplicación se tuvieron en cuenta dos factores: su funcionalidad y 
a quien va destinado.  

En cuanto a la funcionalidad es básicamente consultiva. Con la herramienta 
identificar del navegador elegimos el elemento del cual se quiere conocer la 
accesibilidad y obtenemos una tabla con los atributos principales de este elemento, si 
queremos también podemos consultar la ficha de accesibilidad y ver una imagen del 
elemento.  

Para que la aplicación sirva tanto por técnicos como por usuarios se optó por 
hacer una simbolización en función de su accesibilidad: accesible, practicable o 
inaccesible. Como que en la tabla de atributos se puede seguir consultado la ficha 
técnica de accesibilidad no se pierde funcionalidad para los técnicos.  

La aplicación web viene con un manual del usuario. 
 

En  cuanto a los objetivos planteados a principios del proyecto se han 
conseguido llevar a término, en menor o mayor medida, todos excepto en el que se 
planteaba dar funcionalidad a la red de calles para que se pudieran llevar a término 
consultas de distancia y tiempo por llevar a término un recorrido.  

Por esto creo la valoración global del proyecto es muy positiva. Se ha dado un 
paso más allá con la elaboración del modelo de datos que ha permitido crear una 
metodología de trabajo. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 
El concepte d’accessibilitat universal abasta la superació de les barreres 

arquitectòniques, però també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i 
físiques. Les condicions d’accessibilitat a la via pública, als transports, a la comunicació 
i als edificis s’han de garantir a les persones que pateixen qualsevol tipus de 
discapacitats, i també a les persones grans i els nens, així com a les persones que 
arrosseguen carrets de compra o cotxets de criatures. 

Les barreres arquitectòniques i obstacles físics, encara avui, generen una gran 
limitació en la mobilitat i l’accés als diferents servicis per a les persones amb 
discapacitat i tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’accedir a les oportunitats 
que els ofereix l’entorn en el que viuen. Una ciutat és més accessible com més alt és el 
percentatge de població que té garantit l’accés a les oportunitats que ofereix el 
territori. 

 
Avui dia, les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 

posades al servei de l’eliminació de barreres a fi d’aconseguir l’accessibilitat universal, 
proporcionen eines que permeten i faciliten l’accés a informació completa sobre 
l’adaptació del territori. En aquest sentit, els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) 
conjuntament amb altres tecnologies, es consideren adients per oferir als ciutadans i a 
les institucions responsables, una eina que permet consultar informació actualitzada i 
precisa del territori, infraestructures i equipament, facilitant d’aquesta manera la 
mobilitat de les persones amb discapacitat i potenciar la necessitat de crear un territori 
amb accessibilitat universal.  
 

Aquest projecte final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, a 
la seva 10ª. edició, impartit per el Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, s’emmarca dins del conveni signat per part de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (s’Institut) i la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) aprovat i posteriorment ratificat pel Consell de Govern de la UIB. 

La finalitat d’aquest projecte final és establir una metodologia d’inventari i 
anàlisi per conèixer el grau d’accessibilitat, d’espais, béns i serveis de caràcter públic a 
totes les persones, així com garantir-ne el seu ús. L’estudi de camp s’ha realitzat en els 
municipis de Capdepera i Son Servera, com a referència bàsica, s’ha utilitzat el 
reglament de supressió de barreres arquitectòniques (Decret 20/2003). 

En resum, es pretén elaborar i validar una metodologia a fi d’identificar i 
classificar els elements arquitectònics en funció del seu grau d’accessibilitat i posar-la 
en coneixement dels tècnics o ciutadans a través d’un mitjà de caràcter universal, fàcil 
i pràctic com és Internet. 
 

1.1.- Normativa Reguladora  
 
Podem trobar diferent normativa sobre accessibilitat a diferents  nivells: 

europeu, estatal i de la comunitat autònoma (Illes Balears). 
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A nivell d’Unió Europea trobem comunicacions o recomanacions sobre 
accessibilitat, que encara que no tenen caràcter de Llei i no son d’obligatori 
compliment, serveixen com a base o guia per a futures lleis estatals. 

A nivell d’Espanya trobem diferents Lleis sobre la integració dels minusvàlids i 
eliminació de barreres arquitectòniques que s’han de conèixer de concretar a nivell 
autonòmic. 

A les Illes Balears trobem diferents lleis que fan referència a l’accessibilitat de 
minusvàlids que són les que hem seguit per mesurar el grau d’accessibilitat dels 
municipis d’estudi. 

Comunicacions de la Unió Europea 

- Comunicació de la Comisión Sobre la igualdad de oportunidades de las personas 

con minusvalía. Comisión Europea, Bruselas 1996.  

http://www.discapnet.es/documentos/tecnica/0161.HTML 

- Comunicació sobre Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad: un plan de acción europeo. De la Comisión al Consejo, al 
Parlamento  Europeo, al Comité económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, 2003.  

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11414.htm 

- Recomendación R92-6 del Consejo de Europa sobre Una política coherente para 

la integración de las personas con minusvalía (Adoptada por el Comité de 
Ministros el 9 de abril de 1992). 

http://cm.coe.int/ta/rec/1992/92r6.htm 

Legislació Estatal 

- Espanya. Ley 13/1982, de 7 de abril, De integración de minusválidos. Boletín 
Oficial del Estado.1982, núm. 103. 

- Espanya. Ley 15/1995, de 30 de mayo, Sobre límites del dominio sobre inmuebles 

para eliminar las barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
Boletín Oficial del Estado, 1995, núm. 129. 

- Espanya. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, De ordenación de la Edificación. 

Boletín Oficial del Estado, 1999, núm. 266. 

Legislació Autonòmica  

- Illes Balears. Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la 
supressió de les barreres arquitectòniques.  

- Illes Balears. Decret 20/2003, de 28 de febrer, de reglament de supressió de 
barreres arquitectòniques. 

- Illes Balears. Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

- Illes Balears. Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística. 
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Davant les nombroses possibilitats que ofereix la definició d’accessibilitat i els 
punts de vista des de la qual pot ser tractada, el present projecte final s’ha centrat en 
validar una metodologia per mesurar l’accessibilitat des del punt de vista de la 
supressió de barreres arquitectòniques que marca el Decret 20/2003 del Govern 
Balear i, a partir d’aquí, establir un sistema per crear indicadors d’accessibilitat amb la 
finalitat d’oferir a l’usuari una informació pràctica i simplificada, accessible a través 
d’Internet. 

 

Per entendre millor el perquè d’aquest decret és interessant conèixer la justificació 
que dóna la Conselleria d’obres Públiques, Habitatge i Transports al mateix Decret 
20/2003, de 28 de febrer, de reglament de supressió de barreres arquitectòniques:  

 “L'aplicació de la Llei 3/1993, de 4 de maig, i el Decret 96/1994, de 27 de juliol, per a 

la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques per a tota la 

població i, específicament, per a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra 

limitació, ha estat una de les prioritats de les actuacions públiques en els darrers anys. 

El creixent envelliment de la població de les Illes Balears està convertint 

l'accessibilitat de l'entorn en una necessitat sentida cada vegada més per un major 

nombre de persones. Vista l'experiència pràctica obtinguda des de l'entrada en vigor de 

la Llei i del Reglament per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres 

arquitectòniques, es fa necessari modificar el Reglament, fent-ne una nova publicació, 

sense disminuir les prestacions aconseguides, plasmant les experiències obtingudes 

durant aquests anys i solucionant les errades i mancances detectades en l'anterior. 

Per dur a terme aquesta modificació del Reglament s'han tengut en compte les 

consideracions del Consell Econòmic i Social, les del Consell Consultiu, les de les 

associacions de persones amb mobilitat reduïda, com també les de les distintes 

associacions de professionals en la matèria: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, 

enginyers tècnics d'obres públiques, constructors, promotors immobiliaris, etc. 

Per tot això, amb els informes previs de la Secretaria General Tècnica, del 

Consell Econòmic i Social, i d'acord amb el Consell Consultiu, a proposta del conseller 

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, i havent-ho considerat el Consell de Govern 

en la sessió de 28 de febrer de 2003.” 

 
 
1.2.- Marc territorial 

 
CAPDEPERA 
 

Capdepera és un municipi situat en l'extrem oriental de la illa de Mallorca, en la 
comarca de Llevant. Té una superfície de 54,92 km² amb un litoral molt retallat que 
conta amb nombroses cales que alberguen destacats centres turístics, com Cala 
Rajada, Cala Mesquida, Canyamel i Sa Font de Sa Cala.  

La seva població és de 10.885 habitants (INE 2007) amb una densitat de 
població de 198,2 hab./km². 
 
 



  
                  Projecte Final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 10a. Edició 

2008/09 

 

 

14 

SON SERVERA 
 

Son Servera és un municipi situat l'extrem oriental de Mallorca. Te una 
superfície de 42,56 km². Les seves poblacions més importants són: Son Servera, Cala 
Millor, Cala Bona,  i la Costa dels Pins.  

La seva població és de 11.392 habitants (INE 2007) amb una  densitat 267,67 
hab./km². 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mapa de Localització dels municipis de Capdepera i Son Servera amb els nuclis estudiats.  

Font: Elaboració pròpia.
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2.- OBJECTIUS 

 
L’aplicació web del SIG d’accessibilitat territorial per persones amb mobilitat 

reduïda pretén ser un instrument que, a partir de la localització cartogràfica dels 

elements analitzats, es dona a conèixer les barreres arquitectòniques existents i, 

d’aquesta manera, estudiar les possibilitats d’actuació i millora que s’haurien de 

proposar en cada cas.  

2.1.- Objectius generals 

- Crear  un Sistema d’informació Geogràfica de l’accessibilitat Municipal.  

- Desenvolupar un Servidor Cartogràfic d’Internet per als municipis d’estudi. 

- Implementació d’una base de dades que gestioni tota la informació que hem 

recollit al camp, que serveixi com a font de dades tant per crear el servidor 

cartogràfic com per crear les fitxes adjuntes. 

Aquesta metodologia ha de ser estàndard i ha de poder ser aplicada a 

qualsevol altre municipi d’estudi. 

- Implementació d’un carrerer amb estructura de xarxa per tal de poder realitzar 

anàlisi de xarxes i poder identificar recorreguts òptims e itineraris. 

-  Servir d’instrument útil per a l’anàlisi de l’accessibilitat territorial per a 

minusvàlids. 

 

2.2.- Objectius específics 

- Millorar i adaptar la metodologia d’inventari i anàlisi de les infraestructures 

municipals a partir de la normativa vigent sobre supressió de barreres 

arquitectòniques (Decret 20/2003) i les recomanacions de les associacions que 

pertanyen a la Taula per l’Accessibilitat. 

- Facilitar l’accés a informació territorial amb el seu grau d’accessibilitat a través 

d’un mitjà fàcil i pràctic com és Internet. 

- Conèixer el grau d’adaptació a la normativa vigent. 

- Facilitar la planificació i gestió d’actuacions urbanístiques en cas de 

disconformitat amb la normativa vigent.. 
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3.- FASES I TEMPORALITZACIÓ 

 
 3.1.- Fases 
 

 

 
Figura 2. Esquema de les fases del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

 
Planificació i anàlisi 
 
 La primera fase consistí amb una pressa de contacte amb el tema. Per això es fa 
un estudi i anàlisi documental (bibliogràfica i Internet) sobre accessibilitat per conèixer 
l’estat del tema així com de la normativa relacionada. Dins aquesta fase també s’inclou 
una entrevista amb els responsables dels diferents ajuntaments per tal de conèixer 
l’estat del tema als seus municipis i saber quines són les seves prioritats. 

Per tal de començar la recollida dades cal fer una revisió i adaptació de la 
metodologia de recollida d’informació: disseny d’un formulari d’anàlisi de la 
informació i estudi dels requeriments tècnics. 
 
Programari: 

- Microsoft Word, per als texts. 

- Acrobat Reader, per obrir els diferents arxius de la normativa en format “.pdf”. 
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Model de dades 
 

- Disseny i desenvolupament  de la base de dades utilitzant un Sistema Gestor de 
Bases de Dades Relacional (SGBDR). 

a) Disseny conceptual: Descripció de la informació que conte la base de 
dades. 

b) Disseny lògic: Definir l’estructura de la bases de dades. 

c) Implementació de la Base de dades o disseny físic. 

- Recollida d’informació al camp amb l’ajuda de les fitxes. 

- Processament i validació de la informació recollida. 

Programari: 
 

- DeZign for Databases versió 5 de Datanamic. Per a la realització del disseny 
conceptual de la Base de Dades. 

- Microsoft Access 2003. Sistema Gestor de la base de dades alfanumèrica. 

- Microsoft Excel 2003.  Per a l’elaboració de les fitxes d’edificis. 

- PDFCreator. Per crear les fitxes en format “.pdf”. 
 

Preparació de la cartografia base i de la xarxa de carrers 
 

- Preparació de la cartografia. 

a) Selecció i recerca de la cartografia base. 

b) Edició i creació de cartografia per a l’elaboració de la xarxa de carrers. 

Programari: 
 

- ArcMap v9.2 d’ESRI: Edició de bases cartogràfiques en format de dades 
espacials shape (.SHP) d’ESRI (d’ara en endavant shapefiles). 

- ArcCatalog v9.2 d’ESRI: Creació de nous shapefiles i  la seva gestió. Creació de la 
GeoDataBase. 
 

Elaboració del visor cartogràfic 
 

- Disseny conceptual del servidor cartogràfic accessible per Internet. 

a) Avaluació i selecció de programari a utilitzar 

b) Disseny de les pantalles gràfiques 

c) Implementació del servidor cartogràfic per Internet 

Programari: 
 

- ArcIms v9.2 d’ESRI: Desenvolupament del de l’aplicació web. 

- PSPad Editor: Per a l’edició del codi de l’aplicació web. 
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3.2.- Temporalització 

 
 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Anàlisi documental i bibliogràfic             

Anàlisi requeriments funcionals/informació             

Avaluació de la informació disponible             

Disseny (lògic i físic) de les Bases de Dades             

Creació i revisió de la cartografia             

Càrrega d'informació alfanumèrica             

Desenvolupament d’aplicació web             
Taula 1. Calendari de realització del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

 

A diferencia de la resta de projectes finals del Màster en Tecnologies de la 
Informació Geogràfica, a la seva 10ª. edició, el projecte es comença a realitzar a 
principis d’octubre i no a la segona quinzena de setembre. Per compensar aquest 
retard, la dedicació diària a aquest projecte també fou superior a la resta, 6 hores en 
front de les 4 de la resta de companys, ja que també vaig participar en la fase de 
recollida de dades de camp. La fase de càrrega d’informació alfanumèrica es simultània 
a la creació i revisió de la cartografia i el desenvolupament de l’aplicació web, ja que 
aquesta tasca la van realitzar les meves companyes de recollida de dades de camp. 

 
En el calendari  anterior podem veure la planificació temporal de cadascuna de 

les fases, que ens dona una idea aproximada de la duració de cadascuna de les parts. 
 
Podem observar que les primeres fases d’anàlisi tenen una menor durada que 

les fases de creació i revisió de la cartografia i el desenvolupament del visor. 
La primera passa fou realitzar una documentació per tal de fer una primera 

aproximació al tema de l’accessibilitat i el seu vocabulari. Una vegada realitzada 
aquesta aproximació es fa l’anàlisi documenta i bibliogràfic per tal de conèixer la 
situació actual del tema i si ja hi ha estudis publicat sobre aquest. 

Les fases de anàlisis de requeriments i de disseny són les fases més important ja 
que serviran de guia pera la resta de projecte final. A partir d’aquest disseny les altres 
fases és duen a terme simultàniament, ja que requereixen una inversió major de 
temps que les fases anteriors. 
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4.- ANÀLISIS DOCUMENTAL I BIBLIOGRÀFIC SOBRE MOBILITAT/ACCESSIBILITAT 

 
4.1.- Estudi d’experiències prèvies 

 
A nivell nacional 
 
 A nivell nacional trobem el projecte “SIGMA: Sistema de Información 
Geográfica de Municipios Accesibles” al qual si pot accedir des de la seva pagina web: 
http://www.accesigma.com. Aquest és el projecte més complet que és troba durant la 
recerca d’informació i per això s’explica com a referent. 
 

SIGMA és un Sistema d'Informació Geogràfica que permet l'elaboració, revisió i 
publicació de plans d'accessibilitat.  

El sistema cobreix totes les fases d'un pla d'accessibilitat: des de la seva 
contractació pel client fins a la seva publicació en Internet perquè pugui ser consultat 
tant pel client que ho ha contractat com pel públic en general.  

SIGMA dóna suport i facilita cadascun d'aquests passos, proporcionant eines 
per al seu control i gestió. SIGMA és un sistema compost per tres mòduls 
corresponents a cadascun dels tres tipus de necessitats diferenciades que cobreix el 
sistema: 

- Elaboració del Pla - Mòdul d'Arquitectes 

- Gestió de Planes - Mòdul Central 

- Publicació i Explotació de la informació del Pla - Mòdul Web  
Cadascun d'aquests mòduls s'ha desenvolupat en la tecnologia més apropiada i 

s'han integrat totalment, automatitzant tot els fluxos d'informació que es produeixen 
entre els diferents passos pels quals passa un pla d'accessibilitat.  

El mòdul “Arquitectes” és la part del sistema que correspon a l'elaboració del pla 
d'accessibilitat partint de la informació de base, geogràfica i alfanumèrica. Principals 
funcionalitats: 

- Estudi de la situació actual  
a) Estudi de Viari, Recintes, Transport, Mobiliari, Paviment ... 
b) Elaboració de la Llista de carrers del municipi 

- Propostes de millora de l'accessibilitat 

- Catàleg de males pràctiques, mobiliari urbà i paviments 

- Registre de la documentació del pla 
Per a això “Arquitecte” utilitzarà aplicatius realitzats sobre Autodesk Map i 

Microsoft Access disponibles de forma local i proporcionats amb cada pla.  
L'aplicació “Central” emmagatzema tota la informació necessària per a realitzar 

plans d'accessibilitat, informació general a tots els plans i particular per a cadascun 
d'ells.  

L'aplicació “Central” és l'encarregada de proporcionar als arquitectes la informació 
i aplicatius necessaris per a realitzar l'estudi i propostes d'un pla.  

Amb la informació de l'arquitecte s'actualitza la base de dades central, la 
informació alfanumèrica en base de dades Oracle 9i i la cartogràfica en l'extensió 
Spatial d'aquesta base de dades Oracle 9i.  
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L'aplicació “Central” valida les informacions d'un pla i les publica a Internet, podent 
escollir per a quin grup d'usuaris estarà disponible: Via Lliure, Municipi i/o públic en 
general. 

La publicació del pla permetrà al client que ho ha contractat i al públic en general 
accedir a la informació del pla per a poder consultar-la i realitzar algunes operacions 
sobre ella, com són: 

- Consultar Informació General del Pla 

- Consultar Documentació del Pla 

- Consultar Catàlegs de Males pràctiques, Mobiliari i Paviments 

- Visualitzar la Situació Actual del Municipi 
a) Localitzar Recintes 
b) Consultar recorreguts 

- Visualitzar les Propostes 
a) Realitzar Pressupostos  

S'ha realitzat aquest mòdul complint les normatives WAI1 per a l'accessibilitat a la 
web de persones amb minusvalideses visuals. 

 

 

Figura 3. Esquema dels mòduls que integren SIGMA. Font: http://www.vialibre.es 

                                                           
1
 Web Accessibility Initiative. Normativa per fer la Web més accessible per a tots els usuaris 

independentment de les circumstàncies i els dispositius involucrats a l'hora d'accedir a la informació. 
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Figura 4. Aplicació Internet de SIGMA. Font: http://www.vialibre.es 

 
A nivell de Illes Balears: 
 
 A nivell de Illes Balears s’ha usat com a referent les anteriors edicions d’aquest 
projecte “Estudi sobre l’accessibilitat del municipis de Mallorca”. 
 Per tal de distingir les principal característiques del projecte en cadascuna de 
les seves edició és va fer un anàlisi de les principals característiques del projecte. 
Aquest anàlisi ens serveix per veure l’evolució que ha tingut el plantejament del 
projecte, com s’han anat solucionant les diferents problemàtiques i també ha ajudat a 
intentar implementar noves funcionalitats. 
 

- Edició 2006: s’estableix el marc teòric del projecte.  
És redacta una memòria de les possibles passes que s’haurien de fer per 

realitzar el projecte en base a un estudi previ realitzat a de dos nuclis urbans de 
Mallorca (Palmanova i Calvià). 
 

- Edició 2007: 
a) Fitxes: La primera fitxa es tracta d’una escala de valors, com una clau 

dicotòmica, amb l’objectiu de donar una valoració total a tot l’element 
analitzat. 



  
                  Projecte Final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 10a. Edició 

2008/09 

 

 

22 

  

 

SÍ
 /

 N
O

 

C
O

LO
R

 

P
R

EG
U

N
TA

 

SE
G

Ü
EN

T 

C
O

LO
R

  G
LO

B
A

L 

M
ID

A
 

FO
TO

G
R

A
FI

A
 

APARCAMENTS RESERVATS (l'ítem de l'itinerari s'hauria de convertir en una taula a part) 

SÍ   2       
1 Hi ha plaça reservada pels automòbils? 

NO   1.2       

SÍ   4       
2 

Està la plaça senyalitzada al terra i amb un 

senyal vertical? NO   3       

SÍ   4       
3 

Està la plaça senyalitzada al terra o té un 

senyal vertical? NO   1.2       

SÍ   6       
4 L'aparcament és en bateria? 

NO   5       

SÍ   9       

1.1 

5 L'aparcament és en filera? 
NO   6       

Taula 2. Extracte de fitxa d’aparcament de l’edició 2007. 

 
b) No hi ha una base de  dades utilitzant un Sistema Gestor de Bases de 

Dades Relacional (SGBDR) a darrera l’estructura del projecte. És passen 
les dades del projecte als diferents shapefiles per ser representats i el 
informes s’exporten directament de Fulls de càlcul en Format Microsoft 
Excel (XLS) a “pdf”. 

c) L’anàlisi d’accessibilitat es basa en la proposta d’uns itineraris 
accessibles entre els principals edificis.  

Trobem tres elements a representar: edificis, actuacions i 
itinerari. 

A la imatge inferior podem observar la representació a municipi 
d’Algaida: es proposen 3 itineraris principals (taronja (plaça - entitat 
bancària), verd (estació de bus - centre sanitari)  i groc (plaça – pistes 
esportives) entre els principals edificis (polígon negre) i connectors per 
aquest itineraris. Les estrelles serien actuacions que s’haurien de fer 
perquè aquest recorregut fos totalment accessible.  

d) Cada element a representar disposa d’un arxiu en format “pdf” on 
trobem les principals actuacions a dur o terme o un llistat de les 
condicions actual de l’element. 
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e) Tipus de servei:  ImageServerArcMap. 
 

 
Figura 5: Visor cartogràfic de d’edició 2007. Nucli d’Algaida. 

 

- Edició 2008 (febrer): 
 

a) Fitxes: la major part del temps dedicat al projecte es va destinar a 
millorar les fitxes d’anàlisi. Les fitxes són les mateixes que s’ha usat a 
l’hora de fer el projecte final (annex III).  

Es tracta d’una fitxa per a cada element per poder fer una 
recollida exhaustiva d’informació a l’hora d’analitzar els equipaments al 
mateix temps que permet obtenir el grau d’accessibilitat seguint les 
indicacions del Decret 20/2003 de 29 de febrer. La seva estructura 
permet agilitzar l’obtenció de les dades, i la seva gestió. Al mateix temps 
que permet identificar el grau d’accessibilitat (color verd: accessible; 
color taronja: practicable, es a dir accessible però amb dificultat o ajuda; 
color vermell: inaccessible). D’aquesta manera cada fitxa serveix per 
analitzar el diferents elements o espais (comuns i propis: entrada, 
pàrking, habitació, entrada, etc.) diferenciats morfològicament i que 
conformen cada equipament o infraestructura. 

Per altra banda, s’ha aprofundit en cert detalls d’anàlisi de les fitxes i 
s’han incorporat nous aspectes o atributs, no considerats anteriorment, 
bàsicament referent a barreres sensorials a més de les arquitectòniques. 

b) No hi ha una base de  dades utilitzant un Sistema Gestor de Bases de 
Dades Relacional (SGBDR) a darrera l’estructura del projecte. És passen 
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les dades del projecte als diferents shapefiles per ser representats i el 
informes s’exporten directament de Fulls de càlcul en Format Microsoft 
Excel (XLS) a “pdf”. 

c) L’anàlisi d’accessibilitat es basa amb les característiques de cada 
element. 

És representen els guals  i els seus atributs d’altura, amplada, 
barreres), itineraris amb el seus atributs d’amplada, pendent 
longitudinal, pendent transversal i trams barrera i els edificis. 

d) La finalitat del visor no es proposar itineraris o proposar solucions, sinó 
donar la visió més acurada que es pugui de la situació actual del 
municipi per tal de que els tècnics de l’ajuntament o institucions 
interessades puguin identificar on existeix una problemàtica i donar 
solució, si es possible. 

e) Cada element a part d’una fitxa en format “pdf” incorpora una imatge 
de l’element. 

f) La fitxa d’edifici passa a ser més exhaustiva e incorpora fitxa per les 
diferents zones de l’edifici.  

g) Tipus de servei:  ImageServerArcMap. 
 
 

 
Figura 6: Visor cartogràfic de d’edició 2008. Nucli d’Esporles. 
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- Edició 2008 (actual): 
 

a) Fitxes: s’utilitzen les mateixes fitxes de l’edició anterior del projecte, ja 
que a l’edició anterior és va fer una passa endavant amb la millora de 
les fitxes, ja que facilita molt més la seva interpretació i la recollida de 
dades. 

b) La principal innovació d’aquesta edició és la incorporació d’una base de  
dades utilitzant un Sistema Gestor de Bases de Dades Relacional 
(SGBDR). 

D’aquesta manera s’aconsegueix la integració de la informació i una 
automatització tant a l’hora de crear les fitxes per al servidor com per 
unir aquesta informació amb la informació cartogràfica. 

c) Els elements analitzats i la metodologia són els mateixos que a l’edició 
anterior, amb la incorporació de l’anàlisi dels pas de vianants i del 
aparcaments als itineraris. 

d) Tipus de servei:  ImageServer. A les edicions anterior s’usava 
ImageServerArcMap que permetia publicar directament projectes de 
ArcMap.  

Amb l’ús de ImageServer és pretén accelerar el servei, ja que els 
serveis ImageServer són més ràpids. 

 
 

  2006 2007 2008 (febrer) 2008 (actual) 

Fitxes x Escala de valors Grau d'accessibilitat Grau 
d'accessibilitat 

Base de dades x x x Si 
Metodologia 

d’anàlisis 
x Proposta d'itineraris Anàlisis d'atributs 

d'elements 
Anàlisis d'atributs 

d'elements 

Elements 
analitzats 

x Itineraris, actuacions 
i edificis 

Guals, Trams i 
Edificis 

Guals, Trams Pas 
de vianants, 

aparcaments i 
edificis 

Imatges 
d'element 

x x Si Si 

Tipus de Servei x ImageServerArcMap ImageServerArcMap ImageServer 

Taula 3. Quadre resum de les característiques del projecte a les seves  diverses edicions   

Font: Elaboració pròpia. 
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5.- ANÀLISI DE REQUERIMENTS FUNCIONALS I D’INFORMACIÓ  

 
5.1.- Usuaris potencials del SIG d’accessibilitat. 
 
Podem distingir tres tipus d’usuaris potencials: 

- Tècnics del Consell de Mallorca, institució que ha encarregat el projecte, per 
estan interessats en conèixer la situació d’aquest municipis i decidir si donar als 
ajuntament una subvenció per tal de que resoldre les carències detectades. 

- Tècnic del propi ajuntament estudiat, aquesta aplicació web les permet tenir 
una visió global de l’estat en que es troba el seu municipi en tema 
d’accessibilitat per persones amb una minusvalia, a partir d’aquest estudi 
detectar zones on es poden realitzar actuacions o inclús detectar zones amb 
una remodelació mínima augmenta notablement la connectivitat de dos trams . 

- Ciutadans. En aquesta edició s’ha intentat fer una simbolització més intuïtiva de 
l’estat de la xarxa representat si l’element del que és vol conèixer 
l’accessibilitat es: accessible, practicable o inaccessibles. Fent això no s’ha 
perdut funcionalitat d’informació més tècnica ja que cada element té una fitxa 
més tècnica associada. 

 
5.2.- Necessitats a cobrir i funcionalitats necessàries. 
 

- Validació d’una metodologia per mesurar l’accessibilitat: davant les nombroses 
possibilitats que ofereix la definició d’accessibilitat i els punts de vista des de la 
qual pot ser tractada, s’han de validar una metodologia per mesurar 
l’accessibilitat des del punt de vista de la supressió de barreres 
arquitectòniques que marca el Decret 20/2003 del Govern Balear i, a partir 
d’aquí, establir un sistema per crear indicadors d’accessibilitat amb la finalitat 
d’oferir a l’usuari una informació pràctica i simplificada, accessible a través 
d’Internet. 

- Crear un sistema de recollida d’informació efectiu i de categorització de 
l’accessibilitat municipal, perquè fos d’utilitat tant a nivell tècnic com a nivell 
d’usuari. 

- Donar accés a la informació inventariada a dos nivells i a través de dos mitjans: 
Intranet i Internet. 

Per una part, els usuaris tècnics, per la incorporació, tractament i anàlisi 
de la informació que seria emmagatzemada a una base de dades centralitzada 
per part de s’Institut i de consulta a través Intranet. I per una altra, pels usuaris 
en general que  accedirien a través d’Internet, eina de gran abast i de fàcil ús. 
L’accés a la informació de manera més simplificada es realitzaria a partir de la 
localització geogràfica dels elements, és a dir a partir d’un mapa.  

- Trobar una representació visual fàcil d’interpretar tant per els tècnics de 
l’ajuntament com per els usuaris. 
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6.- AVALUACIÓ DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE A LA ZONA D’ESTUDI 

 
6.1.- Fonts alfanumèriques  

 
- Illes Balears. Decret 20/2003, de 28 de febrer, de reglament de supressió de 

barreres arquitectòniques. 

A l’annex I d’aquest projecte final trobem una mostra de l’annex del 
Decret per tal de poder veure el format amb el qual es donen les mesures 
normatives de cada element. L’articulat sencer el podem trobar a l’annex digital 
del projecte final, ja que, el Decret conté 7 pagines d’articles i disposicions i 101 
pagines d’annex amb Normes d’accessibilitat urbanística on s’estableixen les 
mesures reglamentaries i gràfics explicatius de com s’han de prendre les 
mesures. 

- A partir d’aquesta normativa és creen les fitxes (annex III) que ens serviran per 
avaluar l’estat de cada un dels elements d’estudi. Per a cada element hi ha una 
fitxa de camp i una fitxa definitiva. Els elements que disposen de fitxa2 són: 

a) Itineraris. 
b) Elements puntuals itineraris. 
c) Elements puntuals plaça. 
d) Espais lluïres públics. 
e) Aparcament. 
f) Escales. 
g) Rampes. 
h) Mobiliari urbà. 
i) Fitxa Edifici. 

 
A l’annex II d’aquest projecte final trobem la definició que  fa el Decret 20/2003 

de cadascun d’aquests elements i d’altres termes relacionats amb el tema de 
l’accessibilitat. 
 

Informació especifica sobre els municipis 

 A l’hora de començar l’estudi no disposem de cap font alfanumèrica com a tal, 
ja que, no s’ha realitzat cap estudi d’aquestes característiques a les dues zones on 
anem a realitzar l’anàlisi. 
 Per tal d’aconseguir informació a partir de la qual poguéssim conèixer l’estat 
actual del municipi decidirem anar a consultar als respectius ajuntament i que 
responguessin les següents preguntes. 
 

- Carrers on s’ha de dur a terme l’anàlisi, principals zones de cada nucli on hi ha 
major afluència de població, ja sigui perquè si trobem edificis públics, és el 
centre del nucli o altres. La durada del projecte no ens permet realitzar l’estudi 
de tots els nuclis sencers i per això es prioritzen les zones amb major afluència. 

                                                           
2
Encara que tots tinguin fitxa no tots tenen representació gràfica, alguns nomes han estat inclosos al 

dossier d’entrega del Consell de Mallorca. 
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- Carrers que han de ser reformats: carrers que tenen projectada una reforma en 
un període breu de temps. Aquest carrers s’exclouen de l’anàlisi, ja que en 
aquestes reformes ja estan obligades a complir la normativa. 

- Edificis a analitzar: principals edificis, públics o privats, del nucli. Aquells edificis 
que per la seva afluència de ciutadans és important que estiguin adaptats a la 
normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

- Edificis que ja compleixen la normativa: edificis de nova construcció o 
recentment reformats que s’han fet seguint la normativa de supressió de 
barreres. Aquests edificis han estat igualment analitzats per tal de mostrar no 
nomes les zones inaccessibles sinó també aquelles ja adaptades. 

 
El resultat d’aquesta fase el podem trobar a l’annex IV. 
 

6.2.- Fonts cartogràfiques 
 
Eix de carrer dels nuclis urbans de Mallorca.  
 

- Format: shapefile. 

- Font: Teleatlas3. 
 

Eixos de carrer digital dels diferents nuclis urbans de les Illes Balears. S’ha 
utilitzat els eixos de carrer de TelaAtlas per la seva estructura:  cada carrer esta 
dividit en trams que van de cruïlla a cruïlla, el qual facilita el nostre estudi ja 
que també esta estructurat així. 

 
 
 
 

 
Figura 7. Estructura de la capa per tota l’illa de Mallorca i 

detall al nucli de Son Servera. Font: Elaboració pròpia a partir de TeleAtlas. 

                                                           
3
 Empresa especialista en mapes i navegació digital. 
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Mapa topogràfic dels nuclis de poblament de les Illes Balears a escala 1:1000. 
 

- Format: format de dades CAD de Microstation (.DGN)4 

- Font: cedida a la Universitat de les Illes Balears per la Conselleria de Mallorca i 
elaborada per la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori. 
 
Cartografia topogràfica de les Illes Balears a 

escala 1:1000. Les dades son de l’any 2004 per 
Mallorca. Cada municipi esta cartografiat per nuclis 
urbans i cada bases gràfiques en format de dades 
CAD de Microstation (.DGN) esta format per una sèrie 
de capes amb les diferents representacions 
geomètriques dels elements: elements puntuals, símbols, elements lineals o 
polilineals, elements de tipus eix, centroide, elements poligonals o recintes i Text. 

 
Per a la realització del projecte hem necessitat 4 bases gràfiques en format de 

dades CAD de Microstation (.DGN): una per Capdepera, una per Cala Ratjada, una 
per Son Servera i una per Cala Millor. 

 
� Elements puntuals (Point): Element puntuals com faroles, bancs, postes 

elèctrics... 
� Elements lineals o polilineals (Polyline): línies de separació entre diferents 

entitats: voreres, zones esportives, edificacions.... 
� Elements poligonals (Polygon): formes poligonals de forma dels diferents 

elements del mapa. Illetes, edificacions, piscines, fonts, pous... 
 

Per poder utilitzar aquesta base cartogràfica hem hagut de fer una fase de 
preparació de la informació ja que ArcIMS no suporta bases gràfiques en format de 
dades CAD de Microstation (.DGN). 

 

• Fases per la preparació de la base cartogràfica: 
 

1. IMPORTACIÓ: 
 

� Importació de les diferents capes (point, polyline i polygon) a bases 
cartogràfiques en format de dades espacials shape (.SHP) d’ESRI, 
mitjançant ArcMap i la seva opció Data� Export Data (exportar dades).  

 
1. CODIFICACIÓ: 

 
� Una vegada tenim les dades exportades a shapefile,  obrim la seva taula 

d’atributs i observem  que no hi ha cap camp que ens indiqui que 
representen cadascuns del registres. Per això juntament amb les dades 
s’ha proporcionat un diccionari de dades (annex V) de tota la seva 
cartografia.  

                                                           
4
 DGN és un format d'arxiu CAD, propi de MicroStation. 
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� Per tal de distingir els diferents elements de la cartografia crearem un 
camp nou a la taula d’atributs on hi posarem un descripció. Per això és 
creà un nou camp a la taula d’atributs que es diu “Descripció”. 

� Al diccionari de dades hi ha dos camps claus per poder destriar els 
registres: “Nivell” i “Color”. Aquests es corresponen amb els camps 
“Level” i “Fill” de la nostra taula d’atributs. 

El camp “Geometria” del diccionari de dades ens ajudarà a destriar a 
quina capa de la base gràfica en format de dades CAD de Microstation (.DGN) 
hem de cercar el "Nivell” que estem cercant. 
� Per anar destriant cadascun dels registres obrim les opcions de la taula 

d’atributs i anem a “Select by attributes”. Aquí podem escriure una 
sentencia del tipus: “Level” = ‘9’ AND “Fill” = ‘150’, , per indicar la capa i el 
tipus d’estil que permet discriminar el tipus elements. 
 

3. ASSIGNACIÓ DE VALORS: 
 

� Una vegada escrita la sentencia pitgem a el botó “Selectec” del menú 
“Show “taula d’atributs i nomes restaran seleccionats els registres 
corresponents a la sentencia que haguem escrit. Anem a la columna que 
hem creat “Descripció” i li donem a “Field Calculator”. Si consultem el 
diccionari de dades veiem que el ‘Level’ = 9 and ‘Fill’ = 150 és correspon 
amb les Edificacions. Així que a la pantalla de “Field Calculator” escrivim : 
“Edificació”.  
 

 
Figura 8. Taula d’atributs de les polilínees de Capdepera i la utilitat “Field Calculator”. 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

Hem de tenir en compte que no tota la informació inclosa als diccionari ens és 
útil per el tipus de mapa que volem crear i per això alguns registres s’eliminen. Un 
exemple serien les corbes de nivell. 
 
Ortofotos 
 

- Format: Sids. 

- Font: Govern de les Illes Balears. 
 

Ortofotos de l’any 2004 per Mallorca dels nuclis de població. 
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7.- DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LES GEOBASES DE DADES 

 
7.1.- Disseny conceptual 

 
ALFANUMÈRIC 
 
 Per a l’elaboració del disseny conceptual de les taules alfanumèriques ens 
trobem en que per cobrir les nostres necessitats, necessitem diferents tipus de taules: 
 

- Taules que actuaran com a taules de referència: 
a) Codi postal: Taula amb dos atributs: codi postal i localitat a la que 

correspon aquest codi postal. 
b) Codi de carrer. En aquesta taula hi ha un llistat de tots els noms de 

carrers i els trams en que han estat dividits i un identificador o codi de 
carrer per a cadascuna dels trams. 

- Taules de les  fitxes. A cada model de fitxa (annex III) li correspon una taula i 
com a camps de la taula els atributs que s’han d’estudiar per conèixer 
l’accessibilitat de l’element que s’analitza a la fitxa. 

 

 
Figura 9. Correspondència del camps de la taula Gual amb els atributs de la fitxa Gual. 

Font: Elaboració pròpia. 

MUNICIPI     Nucli Urbà         

CARRER:   CODI:   TRAM: D/E 

    
Requeriment 
normatiu Valor normatiu cm 

Situació 
actual Codi color 

  Codi Nivell d'accessibilitat Accessible Practicable         

GUALS                 

I17 
Senyalitzat amb 
paviment de textura 
diferenciada 

Sí No         

I18 Amplada lliure >=140 100-140         

I19 

Es pot inscriure un 
cercle >= 120cm en 
una superfície 
uniforme i pendent 
<2% 

Si 2-4% 

  

      

GUAL  

I20 Senyal vertical Si No         

I21 Alçada vorera gual  <=2cm 2         
VORERA 

I22 
Cantell arrodonits o 
axafram a 45ª 

Si No         

I23  Pendent longitudinal  <=12% <=12%         

PENDENT 
I24 

Pendent transversal 
(a la superfície 
uniforme) 

<= 2% 
2 - 4 %         
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Totes les fitxes (gual, tram, pas de vianant i aparcaments) tenen una 
taula excepte les que van amb la fitxa d’edifici (portes, rampes, ascensors...) 
que era de difícil codificació, ja que, no tots els edificis tenen tots els elements, 
ni en tipus d’element ni el mateix nombre d’aquests. Per això és va optar 
perquè la taula “Edificis” nomes tingues uns atributs comuns a tots els edificis 
(nom de l’edifici, titularitat, ús i tram de carrer on es troba) i que ajuden a 
identificar-lo. La fitxa de la resta d’elements és crea manualment amb 
Microsoft Excel i s’exporta a “.pdf”. 

A part d’aquesta taula d’atributs comuns, també se’n crea una, 
“Edificis_zona”, de les diferents parts de l’edifici que serveix com a guia de les 
imatges de les diferents parts però que no s’usarà al visor. 

- Taula amb la ruta a les diferents imatges. Tenim la taula “Imatges” per les 
imatges dels trams, guals, pas de vianants i els aparcaments i una taula 
“Imatges_zona” amb les rutes a les imatges per zones dels edificis. 

 
CARTOGRÀFIC 
 

A la vegada que es planteja la base de dades alfanumèrica també s’ha de 
plantejar com serà la base de dades cartogràfica. 

En el següent quadre veiem que la cartografia de base nomes tendra 
representació gràfica i per tant no ha de tenir cap relació amb les taules de la base 
alfanumèrica. 

En canvi la informació de la xarxa (trams, guals, pas de vianants, aparcaments i 
edificis) si que ha tenir relació amb la base de dades cartogràfica, ja que en aquesta és 
trobarà la informació del diferents atributs representat en aquesta cartogràfica i per 
tant s’hauran de pensar camps comuns. 

Taula 4. Tipus de representació de la base de dades cartogràfica. Elaboració pròpia. 

 
7.2.- Disseny lògic i físic 

 
 A l’hora de decidir quin sistema gestor de bases de dades s’utilitzaria per 
tractar i gestionar la informació alfanumèrica es tingueren en compte el següents 
factors: 

- El nombre de dades a tractar. 

- Els coneixements sobre bases de dades del personal encarregat d’introduir les 
dades. 

- La disponibilitat de programari que hi ha al Consell de Mallorca on s’ha 
d’entregar aquest projecte final de màster. 

 
Una vegada analitzats aquest factors es decidir utilitzar Microsoft Access, ja que 

complia amb els requisits: 

Tipus de representació  

CARTOGRÀFICA ALFANUMÈRICA 
CARTOGRAFIA BASE SI NO 

XARXA SI SI 
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- El nombre de dades amb que hem de fer feina no es molt gran i per tant 
Microsoft Access podia servir perfectament. Les relacions que s’estableixen 
entre les diferents taules no son relacions molt complexes i per tant 
manejables amb Microsoft Access. 

- El personal encarregat de introduir les dades a la base de dades no es un 
personal especialitzat i per tant Microsoft Access era un entorn més conegut i 
més adaptable per personal no especialitzat. 

- Al Consell de Mallorca disposaven de Microsoft Access. 
 

Durant el disseny lògic ja es decidiren els codis del camps o atributs de les 
taules que desprès s’han d’enllaçar amb la base cartogràfica.  

Per tal d’identificar a quin municipi pertany cada element és va acordar 
incorporar les tres inicials de municipi on es troba l’element que s’està analitzant: CAP 
per Capdepera i SON per Son Servera per tal d’identificar-los més fàcilment. 

 

 Codificació Exemple 

CARRER_CD Sigles municipi + Nº carrer CAP102 
ITIN_CD Sigles municipi + Nº carrer + “D” (dreta), “E”(esquerra), 

“M” (mixta) o “P” (peatonal)”.5 
CAP102E 

PAS_CD Sigles municipi + Nº carrer + Nº de pas de vianant 
d’aquest carrer 

CAP102_1 

GUAL_CD Sigles municipi + Nº carrer + Nº de gual d’aquest tram + 
“D” o “E” (dreta o esquerra) 

CAP102_2E 

APARCA_CD Sigles municipi + Nº carrer + “PK” (Pàrking)+ “D” o “E” 
(dreta o esquerra) + Nº parcament 

CAPPK105E3 

EDIFICI_CD Sigles municipi + “E” (Edifici) + Nº d’edifici  CAPE01 
FOTO_CD Mateixa que atribut Si és un gual 

seria: 
CAP102_2E 

Taula 5. Codificació dels camps. Elaboració pròpia. 

 
A la pàgina següent trobem un diagrama realitzat amb DeZing for Databases 

versió 5 de Datanamic, de les diferents taules, els seus atributs i les relacions que 
s’estableixen entre elles. A partir d’aquest esquema és crearà la base de dades 
“BDAccessv2.mdb” buida. 
 

De les taules creades tindran representació gràfica: Tram, Pas de vianants, 
Gual, Aparcament, Edificis. 

 
Desprès de l’esquema trobem un quadre amb l’explicació en text de cada una 

de les seves taules (taula 8). 

                                                           
5
 Cada tram pot tenir: dues voreres i per tant s’ha d’analitzar per separat la vorera dreta i l’esquerra (D o 

E), ja que no tenen perquè ser simètriques; pot tenir dues voreres però que nomes una estigui 
pavimentada, en aquest cas a l’amplada de la vorera es posa 0 cm però s’analitza com dues voreres (D o 
E) ; pot estar pavimentada i que hi circulin indistintament cotxes i vianants, ja que no hi ha voreres 
diferenciades (M)  ;o pot ser peatonal (P). 
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Figura 10. Esquema lògic CASE de la base de dades alfanumèrica. Elaboració pròpia. 
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DESCRIPCIÓ DEL DISSENY LÒGIC DE LA BASE ALFANUMÈRICA  
 

CODI_CARRER  

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

CARRER_CD VARCHAR(6) Codis de carrer per tram PK_CARRER_CD   

CARRER_NM  TEXT Nom del carrer     

CODI_POSTAL NUM(5) Codi postal   CODI_POSTAL 

     

CODI_POSTAL  

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

CODI_POSTAL NUM(5) Codis postals PK_CODI_POSTAL   

LOCALITAT TEXT(50) Nom de les localitats     

 
     

TRAM  

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

CARRER_CD VARCHAR(6) Codi de pas de vianant   CODI_CARRER 

ITIN_CD VARCHAR(7) 
Senyalitzat amb paviment de 
textura diferenciada PK_ITIN_CD   

AMPLADA VARCHAR(50) 
Amplada pas amb banda lliure d' 
obstacles     

ALÇADA VARCHAR(50) Alçada banda lliure d'obstacles      

AMPLADA_S VARCHAR(50) Amplada lliure als canvis de sentit      

AMPLADA_D VARCHAR(50) 
Amplada lliure als canvis de 
direcció     

ESCALES VARCHAR(50) Inclou escales o graons aïllats     

VOL_ELEMENT VARCHAR(50) Vol dels elements sortints     

PAVIMENT VARCHAR(50) 
Paviment dur, no relliscant i sense 
regruixos     

PENDENT_T VARCHAR(50) Pendent transversal     

PENDENT_L1 VARCHAR(50) Pendent longitudinal long.<3m     

PENDENT_L2 VARCHAR(50) 
Pendent longitudinal 
3m<long.<10m     

PENDENT_L3 VARCHAR(50) 
Pendent longitudinal 
10m<long.<20m     

LONGITUD NUM Longitud del tram     

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi de imatge   IMATGES 

  
         

GUAL   

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

GUAL_CD VARCHAR(9) Codi de pas de vianant PK_GUAL_CD   

TEXTURA_PAV VARCHAR(50) 
Senyalitzat amb paviment de 
textura diferenciada     
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AMPLADA VARCHAR(50) Amplada lliure     

CERCLE VARCHAR(50) 

Es pot inscriure un cercle >= 120cm 
en una superfície uniforme i 
pendent <2%     

SENYAL_VER VARCHAR(50) Senyal vertical     

ALÇADA VARCHAR(50) Alçada vorera gual     

CANTELL VARCHAR(50) 
Cantell arrodonits o axaframent a 
45ª     

     

PENDENT_T VARCHAR(50) Pendent longitudinal      

PENDENT_L VARCHAR(50) 
Pendent transversal (a la superfície 
uniforme)     

ITIN_CD VARCHAR(7) Codi d'itinerari o tram   TRAM 

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi de imatge   IMATGES 

          

PAS_VIANANTS         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

PAS_CD VARCHAR(15) Codi de pas de vianant PK_PAS_CD   

CARRER_CD VARCHAR(6) Codis de carrer per tram   CODI_CARRER 

DESNIVELL VARCHAR(50) 
Es salva el desnivell entre la vorera 
i la calçada     

PAVIMENT VARCHAR(50) 
Paviment diferenciat respecte 
calçada     

SENYAL_VER VARCHAR(50) Senyal vertical de pas de vianant     

LONGITUD NUM Longitud del pas de vianants     

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi de imatge   IMATGES 

          

APARCAMENT         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

APARCA_CD VARCHAR(15) Codi d'aparcament PK_ITIN_CD   

TIPOLOGIA VARCHAR(50) Tipologia d'aparcament     

AMPLADA VARCHAR(50) Amplada de l'aparcament     

LLARGARIA VARCHAR(50) Llargària de l'aparcament     

COMUNICAT VARCHAR(50) 
Està comunicat amb un itinerari 
adaptat     

SIMBOL VARCHAR(50) 
Símbol internacional 
d’accessibilitat pintat en terra     

SENYAL_VER VARCHAR(50) 

Senyal vertical de reserva 
d'aparcament per persones amb 
mobilitat reduïda     

MAQ_AL VARCHAR(50) 

Alçada de l'element més alt 
manipulable de maquines 
expenedores     

ITIN_CD VARCHAR(7) Codi d'itinerari o tram  TRAM 

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi de imatge   IMATGES 
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EDIFICIS         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

EDIFCI_CD VARCHAR(7) Codi d'edifici PK_EDFICI_CD   

EDIFICI_NM VARCHAR(50) Nom o descripció de l'edifici     

US VARCHAR(50) Us a que es dedica aquest edifici     

TITULARITAT VARCHAR(50) Titularitat de l'edifici     

ITIN_CD VARCHAR(50) Codi d'itinerari   TRAM 

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi d'imatge   IMATGES 

INFORME VARCHAR(50) Nom de l'informe     

     

EDIFICIS_ZONA         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

EDIFCI_CD VARCHAR(7) Codi d'edifici PK_EDFICI_CD EDIFICIS 

ZONA VARCHAR(50) Nom de la zona o àrea de l'edifici     

IMATGE_1 VARCHAR(150) Ruta a la imatge de la zona   IMATGES_ZONA 

IMATGE_2 VARCHAR(150) Ruta  a la imatge de la zona   IMATGES_ZONA 

IMATGE_4 VARCHAR(150) Ruta  a la imatge de la zona   IMATGES_ZONA 

IMATGE_4 VARCHAR(150) Ruta  a  la imatge de la zona   IMATGES_ZONA 

INFORME VARCHAR(50) Nom de l'informe de la zona     

     

IMATGES         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi d'imatge PK_FOTO_CD   

DIRECTORI VARCHAR(150) Ruta  a la imatge     

     

IMATGES_ZONA         

Camp Tipus Descripció Clau Primària Taula 

FOTO_CD VARCHAR(15) Codi d'imatge PK_FOTO_CD   

DIRECTORI VARCHAR(150) Ruta  a la imatge     
Taules 6. Disseny lògic de la base de dades alfanumèrica. Elaboració pròpia. 

 

DISSENY DE LA BASE DE DADES SIG : ACCESSIBILITAT 
 

Aquest disseny s’ha pensat amb una possible implementació en una zona més 
gran com ara tota la illa de Mallorca i per això hi ha un identificar municipal al nom de 
cada entitat. 

En aquest passa del disseny de la nostra base de dades SIG s’ha de decidir quins 
atributs tindrà cada entitat, com s’agruparan, quina relació espacial tindran i les taules 
amb les quals es poden relacionar i el camp a través del com es farà aquesta relació.  
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DISSENY BASE DE DADES ACCESSIBILITAT 

Dataset CARTO_BASE 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

CAP_Polyline Línia Simple Feature Descripció String (50)     

SON_Polyline Línia Simple Feature Descripció String (50)     

CAP_Polygon Polígon Simple Feature Descripció String (50)     

SON_Polygon Polígon Simple Feature Descripció String (50)     

CAP_Point Punt Simple Feature Descripció String (50)     

SON_Point Punt Simple Feature Descripció String (50)     

CAP_Illeta Punt Simple Feature Descripció String (50)     

SON_Illeta Polígon Simple Feature Descripció String (50)     

 
       

Dataset EDIFICIS 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

CAP_Edificis Polígon Simple Feature EDIFICI_CD STRING (7) EDIFICIS EDIFICI_CD 

SON_Edificis Polígon Simple Feature EDIFICI_CD STRING (7) EDIFICIS EDIFICI_CD 

 
       

Dataset APARCAMENTS 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

CAP_Aparcaments Polígon Simple Feature APARCA_CD STRING (15) APARCAMENTS APARCA_CD 

SON_Aparcaments Polígon Simple Feature APARCA_CD STRING (15) APARCAMENTS APARCA_CD 

 
       

Dataset XARXA 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

CAP_Guals Punt Node GUAL_CD STRING (9) GUALS GUAL_CD 

CAP_Trams Línia Arc GUAL_CD STRING (7) TRAMS ITIN_CD 

CAP_PasVianats Línia Arc PAS_CD STRING (15) PASVIANANTS PAS_CD 

SON_Guals Punt Node PAS_CD STRING (9) GUALS GUAL_CD 

SON_Trams Línia Arc ITIN_CD STRING (7) TRAMS ITIN_CD 

SON_PasVianants Línia Arc ITIN_CD STRING (15) PASVIANANTS PAS_CD 
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Taula 7. Disseny base de dades SIG Accessibilitat. Font: Elaboració pròpia. 

 

Dataset GENERAL 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

Límit_municipal Polígon Simple Feature MUNICIPI       

Nuclis Punt Simple Feature NUCLI       

       

Dataset ORTOS 

Entitat 
Forma 

Espacial Classe d'element Atributs 
Taula 

relacionada 
Camps de 

relació 

 Col·lecció d’ortos             
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8.- CÀRREGA D’INFORMACIÓ A LES BASES DE DADES 

 
 8.1. Informació alfanumèrica 
 

En aquesta etapa s’introduïren les dades dins de la base de dades de Microsoft 
Access que crearem a partir de l’esquema de DeZing for Databases versió 5. 

Els procés de recollida de dades de camp es dugué a terme simultàniament amb la 
realització d’aquest projecte i per tant es varen anar introduint manualment les dades 
a mesura que s’anaven recollint. 
 Com que les taules de la base de dades estan relacionades entre si i hi ha 
dependències entre elles s’ha de seguir un ordre a l’hora d’introduir les dades. 

1.- Codi postal. En primer lloc introduïm tots els codis postals i les localitats que 
analitzarem. 
2.- Codi carrer. Introduïm tots els trams de carrer que hem estudiat, el seu codi 
corresponent (CARRER_CD) i el codi postal d’on es troba localitzat el carrer. 
3.- Imatges. A l’hora d’emplenar les altres taules si l’element te una imatge 
associada l’haurem de cercar a la llista de imatges (FOTO_CD) i per tant es 
convenient omplir aquesta taula primer. 
4.- Trams o Pas de Vianants. Ambdues taules depenen de la taula codi de 
carrer. Una vegada emplenada la taula “Trams” es poden omplir les 3 taules 
que depenen d’ella: guals, edificis i aparcaments. 
5.- Guals, edificis o aparcaments. 
6.- Una vegada emplenada la taula “Edificis” és pot emplenar “Imatges_zona”. 
7.- Edificis_zona. 

  

 
Figura 11. Esquema de carrega de dades a la base de dades. Elaboració pròpia. 

1 

2 

4 

4 

5 

5 

5 

3 

6 

7 



  
                  Projecte Final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 10a. Edició 

2008/09 

 

 

41 

INTERVALS 
 

Partint de la base de que l’objectiu d’aquest projecte de final de màster és 
mostrar l’accessibilitat  territorial,  i per tal d’agilitzar la tasca tant de recollida de 
dades com la introducció d’aquestes a la base de dades, es va optar per a cada atribut 
de la taula fer intervals segons els seus valors normatius. Així tindríem per a cada 
atribut uns intervals que es correspondrien amb els valors per que aquest atribut fos 
accessible, practicable o inaccessible. 
 En mode “Vista Disseny” de les taules de Microsoft Access a la pestanya de 
“Cerca” podem restringir els valors que s’introdueixen a cada cel·la i per això 
configurem cada atribut amb els intervals que li correspongui.  

Per exemple a la fitxa de “Guals” tenim que perquè l’amplada lliure d’un gual 
sigui accessible aquesta a de ser major o igual a 140 centímetres, entre 100 i 140 
centímetres es practicable i menor de 100 centímetres és inaccessible. Per tant els 
intervals seria: “<100”;”100-140”;”>=140”. On “<100” seria inaccessible, ”100-140” 
practicable i ”>=140” accessible. 
  
FOMULARIS 
 
 Per facilitar la introducció de les dades s’han creat diferents formularis de les 
distintes taules agilitzant així el procés d’introducció de dades i creant un entorn més 
agradable que no el clàssic de les taules. 
 

 
¡ 

Figura 12 Vista del formulari d’aparcaments. Font: Elaboració pròpia. 

 
INFORMES 
 

Dins de la mateixa  base de dades també creem informes. La funció d’aquests 
informes és emplenar automàticament les fitxes, de tal manera que Microsoft Access 
ompli automàticament les fitxes amb el valors de la base de dades de cada atribut. A 
part també ha de omplir de color el quadre corresponent, de manera que si l’atribut és 
accessible ompli la cel·la de verd, si és practicable la ompli de taronja i si és 
inaccessible la ompli de vermell. 
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Perquè cada quadre s’ompli del color que pertoca s’ha utilitzat la comanda 
“Condicional” de Microsoft Access que permet crear condicions que en complir-se 
canvien el format de la cel·la. 

 

 
Figura 13. Vista disseny de l’informes d’aparcament reservat. Font: elaboració pròpia. 

 

 
Figura 14. Informe d’aparcament reservat, Font: Elaboració pròpia. 
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8.2. Informació cartogràfica 

 
Per poder carregar les dades a la geobase de dades Accessibilitat primer varem 

haver d’editar i crear algunes bases cartogràfica en format de dades espacials shape 
(.SHP) d’ESRI 
 

- TRAMS: Aquest shapefile és va crear a partir de l’edició de l’eix de carrer del 
TeleAtlas. 

 
Per dur a terme aquesta edició varem utilitzar ArcMap v 9.2 d’ ESRI. La 

construcció de la capa d’arcs és va fer duplicant l’eix de carrer del TeleAtlas dels 
carrers estudiats, ja el TeleAtlas nomes apareix l’exi de carrer i a la realitat 
tenim dues voreres. 

 
Una vegada fet això varem tenir tots els arcs de trams de carrer creuats 

sense respectar les cruïlles i les illetes. Per corregir això varem utilitzar les eines 
avançades d’edició “Extend” i “Trim” d’ArcMap 9.2. d’ESRI. 

  
L’eina “Extent” allarga un arcs 

fins a un altre arc que li indiquen. 
L’eina “Trim” retalla un arc al 

seu creuament amb un altre que li 
indiquem. 
  
 
 

 

Figura 15. Esquema de les utitlitats Extend i 

Trim. Font: Fundamentos de ArcGis 9.1d’Ivan 

Santiago. 

  
 

 
 
Simultàniament a aquesta 

edició dels arcs de trams de carrer 
es varen anar col·locant aquest arcs 
dintre dels límits de les voreres 
(entre l’edifici i la línia de vorera) de 
la base cartogràfica de polígons. 
 
 
 
 
 

Figura 16. Arcs dintre de les voreres. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Una vegada varem tenir montat el carrerer varem crear un camp nou a 
la taula d’atributs de la base cartogràfica en format de dades espacials shape 
(.SHP) d’ESRI, ITIN_CD, i varem anar introduint els Codi d’itinerari de cada tram. 

Si el tram de carrer és mixta o peatonal nomes hi havia un únic arc, ja 
que aquest tipus de tram no te dues voreres i per tant  es va eliminar un dels 
arcs eliminats. 

 

- GUALS: Aquest shapefile  és va crear de nou.  
A ArcCatalog es va un shapefile de punts nova que desprès es va editar 

amb ArcMap. 
Es tracta d’anar localitzant damunt el carrerer creat anteriorment els 

guals identificats durant el treball de camp. Això és va fer amb l’eina d’edició 
“Create New Feature”. 

Aquests guals han d’estar al damunt dels arcs de la xarxa de carrer, per 
aconseguir això s’activa la funcionalitat “Snapinng”6 que ens permet  localitzar 
aquest guals exactament damunt dels arcs de trams de carrer. 

Es codifiquen tots els guals creant el camp GUAL_CD a taula d’atributs. 
 

- PAS DE VIANATS: Aquest es varen introduir a la capa TRAM amb l’eina d’edició 
“Create New Feature”. 

Un pas de vianant ha d’anar de arc a arc (de banda a banda de carrer 
per poder creuar)  i si hi ha un gual ha de coincidir amb aquest. 

És codifica mitançant la creació del camp PAS_CD. 
 

- EDIFICIS:  amb l’ArcCatalog es va crear shapefile nou de tipus polígon on es van 
localitzar els diferents edificis estudiats. Al igual que la capa TRAMS s’usa la 
capa de la cartografia base polígon per seguir la forma dels edificis i l’eina 
d’edició “Create New Feature”. 

Es codifica amb el camp EDIFICI_CD. 
 

- APARCAMENTS: És va crear un shapefile poligonal que s’edita per localitzar els 
diferents polígons. Es codifica amb el camp APARCA_CD. 
 

- NUCLIS DE POBLACIÓ: Varem crear un shapefile de punts amb un cap 
anomenat Nuclis on introduïm el nom dels diferent nuclis que apareixem a 
l’estudi. 

 
8.3.- Implementació de la informació 

 
Una vegada varem tenir totes les taules emplenades i la corresponent 

cartografia creada és va implementar tota aquesta informació a la geoBase de Dades 
Accessibilitat. 

 

                                                           
6
 Controla i selecciona l’ordre i el tipus d’element en el qual s’aferren els sketches (vèrtex, edges o 

endpoints) 
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La implementació de la geoData Base és va fer amb ArcCatalog: 
 
1.- Creació de la Base de dades. 

- New � File DataBase .  
- L’anomenem: Accessibilitat. 
 

2.- Creació els diferents DataSets (aparcaments, carto_base, 
edificis, generals i xarxa): 
 - Accessibilitat �New � Feature DataSet. 
 - Sistema de coordenades: ETRS_1989_UTM_Zone_31N. 
 
3.- Carrega del FeatureClass: 
 - DataSet �Import �Feature Class. 

  
Importem tots els shapesfiles creats anteriorment a 

dintre del DataSet corresponent. 
 

4.- Carrega de les taules de la base de dades alfanumèrica 
Accessv2.mdb: 
 - Accesibilitat �Import� Tables. 
 
5.- Creació i carrega d’un Raster Dataset: 

- New � Raster Dataset.  
 - Accesibilitat �Load�Load Data. 
 
 
 

Figura 17. Esquema de la geoBase de dades Accessibilitat.  

Font. Elaboració pròpia. 

 
 

La implementació d’aquesta GeoBase de dades SIG Accessibilitat ha servit com 
a marc teòric per si es decideix continuar amb el projecte ja que no s’ha pogut realitzar 
la connexió SDE d’aquesta geoBase de dades degut a problemes tècnics a UIB. 

Per solucionar aquet problema s’ha treballat amb els shapefiles que hem 
exportat de la geoBase de dades Accessibilitat per tal de solucionar aquest problemes. 
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9.-DESENVOLUPAMENT DEL VISOR CARTOGRÀFIC 

 
9.1.-Anàlisi requeriments funcionals  
 
Atenent a que l’objectiu principal d’aquest projecte final de màster és conèixer 

l’accessibilitat dels dos municipis estudiats la principat funcionalitat del visor serà la de 
eina consultiva. Per aconseguir això el visor ha de complir amb les següents 
funcionalitats: 

- Representar de la manera més clara possible el grau d’accessibilitat de cada 
element: accessible, practicable o inaccessible. És a dir, ha de ser capaç de 
generar cartogràfica temàtica de la manera més ràpida i fàcil per els tècnics de 
l’ajuntament o el Consell de Mallorca. 

- Consulta de la informació alfanumèrica de cada element.  Per això cada 
element te una fitxa en format “.pdf” que ens permet accedir a aquest 
informació alfanumèrica. 

- Consulta de la imatge (si n’hi ha) relacionada a cada element, que fa que ens 
puguem fer una idea més acurada de l’estat de l’element. 

- Impressió  
 

Per poder visualitzar tots els elements del mapa el visor ha tenir una sèrie de 
botons que ens permetin navegar per el mapa: allunyar, apropar, veure tot el mapa, 
apropar-se a la capa activa, tornar al zoom anterior, desplaçar-se per el mapa, 
identificar aquest elements del mapa, realitzar consultes 

 
9.2.-  Arquitectura ArcIms 
 
ArcIMS estableix una plataforma comú per al intercanvi de dades i serveis en 

sistemes d'informació geogràfica en web. ArcIMS constitueix una entorn complet per a 
la distribució de dades SIG via Internet. Com tecnologia de publicació, ArcIMS ofereix 
capacitats úniques per a suportar una gran varietat de clients de ESRI. Com tecnologia 
de servidor, ArcIMS inclou una àmplia varietat de tecnologia de servidors de ESRI i 
proporciona integració de dades via certs clients. Especialment construït per a servir 
GIS en Internet, ArcIMS està dissenyat per a facilitar la creació de serveis de mapes, 
desenvolupar pàgines web per a comunicar amb els serveis de mapes i administrar 
llocs web. ArcIMS opera en un entorn distribuït que consisteix en components al costat 
del servidor i del client. Típicament, el client requereix informació d'un servidor 
d'Internet o intranet. El servidor processa la petició i envia la informació de tornada al 
visor del client. La tecnologia de servidor de la ArcIMS forma parteix d'una arquitectura 
multiservei. És compatible amb l'especificació de servei de mapes de OpenGIS, incloent 
a més serveis adaptats als clients ESRI, contant addicionalment amb més serveis que 
s'afegiran en el futur. 

ArcIMS té una arquitectura multinivell consistent en capes o nivells de 
presentació, lògica de negocis i emmagatzematge de dades. La capa de presentació 
inclou els visors ArcIMS. La capa de lògica de negoci posseeix el servidor web, el 
servidor d'aplicacions de ArcIMS i les fonts de dades. La comunicació entre les capes es 
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realitza a través de ArcXML, que és la versió de ArcIMS de XML o extensible Markup 
Language. 

 

Figura 18. Arquitectura client/servei d’ArcIms. Font: Esri. 

ArcIMS opera en un sistema distribuït i posseeix components en el costat del 
servidor i del client. Els clients formen el nivell de presentació de la informació. Són 
utilitzats per a enviar peticions i veure mapes i dades. 

ArcIMS incorpora tres eines: 

- ArcIMS Author: Eina de construcció de mapes. És un “applet java” utilitzat per a 
definir les característiques dels mapes. Durant el procés es carreguen les dades a usar, 
shapefiles, dades del ArcSDE i imatges; es defineix la simbologia, les dependències 
d'escala i altres paràmetres addicionals. El fitxer resultant, escrit en ArcXML pot ser 
usat per a crear un MapService. 

- ArcIMS Administrador: permet publicar serveis de mapes i administrar els 
servidors virtuals disponibles  

- ArcIMS Designer: Disseny de pàgines web que permetran a l'usuari final 
interactuar amb els mapes. A través d'una sèrie de panells, el Designer permet definir 
quins serveis de mapes es van a usar, quin estil de plantilles aplicar a les pàgines i 
quines funcions d'accés als mapes estaran disponibles.  

9.3.-  Simbolització i publicació del servei   
 

ArcIMS Author és l'eina del ArcIMS que permet generar mapes. Aquest 
programa mostra el procés per a crear un mapa i publicar-lo en Internet. Crear un 
mapa implica afegir dades i establir la simbologia i altres propietats. Com resultat del 
procés de creació es genera un fitxer de configuració amb les propietats del mapa 
(AXL)7. Per a permetre usar aquest mapa en un lloc Web és necessari crear un Map 
Service associat al fitxer de configuració. 

Amb l’ajuda de ArcIMS Author varem crear un arxiu AXL anomenat “CAP_SON” 
i que podem trobar a l’annex digital. 

L’arxiu AXL conte les següents bases cartogràfiques en format de dades 
espacials shape (.SHP) d’ESRI: 

                                                           
7
 El fitxer AXL indica el contingut de les capes de dades i la seva simbologia. 
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- Guals de cadascun dels municipis. De la qual es varen representar el 
camps alçada i altura de gual. 

- Trams de cadascun dels municipis. És varen representar els camps 
amplada, pendent longitudinal i pendent transversal del tram 

- Pas de vianants de cadascun dels municipis. És va representar el camp 
desnivell del pas de vianant. 

- Edificis de cadascun dels municipis. 

- Aparcaments de cadascun dels municipis. 

Aquestes shapefile han estat prèviament unides espacialment (“join”) amb les 
seves taules corresponents (veure apartat 7.2)  

- Cartografia base de cadascun dels municipis. 

- Ortofotos del municipis i de tota l’extensió de la vista inicial del l’aplicació 
web. 

SIMBOLITZACIÓ 
 

Com que ArcIms Author té bastants limitacions a l’hora de simbolitzar varem editar 
el codi de l’arxiu AXL amb l’ajuda de PSPad Editor. 
 
 Com hem anar introduint per tal de fer una millor interpretació es va intentar 
fer una associació de colors intuïtiva per tal de que el mapa sigui més fàcil 
d’interpretar: 
 

- Elements Accessibles: simbolitzats en verd.  

- Elements Practicables simbolitzats en taronges. 

- Elements Inaccessibles: simbolitzats en vermell. 
 

PUBLICACIÓ 
 
 Un MapService o servei de mapes permet que un fitxer AXL de configuració de 
mapes sigui accessible per web. El MapService registra el AXL en el servidor 
d'aplicacions del ArcIMS para poder publicar-lo.  

L'administrador de ArcIms permet crear, arrencar, parar, gestionar les 
propietats i salvar la configuració. L'administració de servidors del Servidor Espacial del 
ArcIMS permet gestionar els servidors virtuals definits. Cada servidor virtual permet al 
servidor central realitzar diferents operacions.  

Hi ha sis tipus: Image, Feature, Metadata, Geocode, Query i Extract, juntament 
amb altres dos més, que poden afegir-se com extensió del ArcIMS: ArcMapServer i 
RouteServer.  

Una vegada varem tenir enllestit  l’arxiu AXL varem crear un servei 
“CAPDEPERA_SON_SERVERA” ImageServer amb ArcIms Administrator.  
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El servidor d'imatges (ImageServer) obté dades de shapefiles, capes de ArcSDE i 
diversos formats d'imatge. Quan un client sol·licita un mapa, es genera una nova 
imatge completa amb el contingut del mapa i s'envia a través del servidor Web. Les 
imatges es poden enviar format GIF, JPEG i PNG. 

 
9.4.-Disseny del visor 

 
Les eines de creació de mapes i d'administració del servidor web permeten 

realitzar les tasques de composició de mapes i de publicació en internet, no obstant 

això un lloc web no és solament això, sinó que s'han de proporcionar mecanismes de 

visualització i gestió de la informació, com la llegenda, eines per a navegar pels mapes, 

la barra d'escala o un mapa guia , proporcionant en conjunt mètodes per a establir la 

vista externa dels mapes.  

El ArcIms Designer és un assistent que guia l'usuari a través del procés de disseny. 

Mostra diversos panels en els quals es poden seleccionar les característiques gràfiques 

que posseirà el lloc web dissenyat. Aquestes opcions depenen del contingut i tipus 

d'informació definida per ArcIms Author i del propi procés de definició, que durà a 

unes opcions o altres. 

ArcIMS Designer ofereix la possibilitat de triar entre clients lleugers, que només 

utilitzen HTML (HTML Viewer), o clients Java (Java Viewer) que permeten explotar al 

màxim totes les novetats tecnològiques de ArcIMS.  Per l’elaboració del visor 

d’accessibilitat és tria l’HTLM Viewer, ja que les funcions que necessiten per al visor 

(consultives) són simple. 

Els Arxius que crea el ArcIMS Designer, quan es crea un HTML Viewer, consten de 

quatre parts:  

- Una carpeta d'imatges: aquesta carpeta conté totes les imatges de fons, icones 

per als botons, acostar (zoom in) i allunyar (zoom out)..., que usa el client HTML 

Viewer. 

- Una carpeta Javascript: aquesta carpeta conté les llibreries JavaScript, que usa 

el ArcXML per les peticions i respostes ( Requests i Responses).  

- L'Arxiu ArcIMSparam.js: és un arxiu de simple text, on inclou variables per a 

ajustar les dimensions del mapa, seleccionar la disponibilitat del botons de la 

barra d’eines. Estableix la icona de fletxa del nord, l’escala i ens permet canviar 

els colors del visor. Ens permet definir quins camps de les capes volem que 

estiguin visibles, donar un “alies” a aquest camps o crear vincles a camps. 

- La carpeta dels arxius HTML: Aquests arxius són els més importants per al 

funcionament d'un client HTML Viewer.  
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L’arxiu HTLM “viewer.htm” estableix l’estructura del visor, crea una col·lecció 

de marcs (frameset) que divideix la pàgina en marcs (frames). Cada un dels frames 

representa una finestra que es defineix mitjançant un document HTML. 

 

 
Figura 19. Disseny de la interfície del visor .Font: elaboració pròpia. 

 

- 1.- TopFrame. La seva configuració es troba a “Top.htm”. En aquest frame hi 
trobem el logotip del consell de Mallorca. 

- 2.- TopFrame1. Trobem la seva configuració a “Top1.htm”. S’introduí un segon 
frame de títol per tal que no fos tan gran con l’anterior i que en la mateixa fila 
de frame i així també es pogués introduït la feina.  

- 3.- Toolbar. Amb configuració a “ToolBar.htm”. És la barra d’eines amb els 
diferents que botons que interactuen amb el mapa. 

- 4.-TOCFrame. La seva configuració es troba a “Toc.htm”. Aquí apareix un llista 
de les capes disponibles al mapa i diferents botons per fer-les visibles o no i 
estriar la capa activa. A la barra d’eines hi ha un botó que fa que aquest 
TOCFrame mostri la llegenda del mapa. 

- 5.- MapFrame amb configuració a “MapFrame.htm”. En aquest frame apareix el 
mapa. A una vorera hi ha un mapa guia. 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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9.5.-Programació de l’aplicació web 
 

 La programació d’aquesta aplicació web ha consistit més amb personalitzar les 
eines ja presents en el arxius que crea ArcIms Designer que no pas programar-ne de 
noves. 
 
- ArcIMSparam.js: arxiu de configuració. Modificacions que s’han realitzat a 

aquest arxiu: 
 
-  Desactivar botons de la toolbar que no ens interessaven. 
- Configurar l’aparencia del visor: tipus de símbol de nord, canviar l’escala 
gràfica... 
- A cada taula elegir camps que volem que siguin visibles per l’usuari. 
- Donar alies als noms del camps no estava prou clar que eren. 
- Posar hyperlinks als camps de les taules que ens interessaven per tal de fer 
que totes les taules tinguin uan fitxa associada i una imatge. 

 
- dbGroupToc:  Aquest codi ens ajuda a crear un índex de capes a la taula de 

continguts o (“TOC”) per l’HTML viewer. Es capaç d’agrupar qualsevol numero 
de capes en grups que poden ser oberts i tancats. Els grups poden ser anidats 
però també hi pot haver capes fora d’algun grup.  

Es defineix l’estructura del llistat de a l’arxiu dbgtData.js. 
Aquesta eina resultà molt útil per la nostra aplicació web degut a la 

quantitat de informació igual que teníem, ja que ens permetia classificar-la per 
nuclis de població i municipi. 
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10.- MANUAL D’USUARI DE L’APLICACIÓ WEB 

 
“Aplicació web del SIG d’accessibilitat territorial per persones amb mobilitat reduïda” 

 
La publicació a través del web de l’aplicació web del SIG d’accessibilitat 

territorial per persones amb mobilitat reduïda, permetrà, tant a usuaris com a tècnics, 
accedir a la informació recollida en les primeres fase. 

DECRIPCIÓ GENERAL 

 
Figura 20. Vista inicial de l’aplicació web .Font: elaboració pròpia. 

 
1. MAPA 

Les capes d’informació que es podran visualitzar seran les següents: parcel·les, 
edificis, rutes, pàrkings, guals i pas de vianants. 

El negatiu de la capa de les parcel·les correspondrà als carrers. La capa d’edificis 
correspondrà als edificis dels quals s’ha estudiat la seva accessibilitat, es a dir, només 
apareixeran els analitzats i no d’altres. La capa de rutes correspondrà a una capa de 
polígons semitransparents que definiran els itineraris accessibles que es poden seguir. 

Aquestes capes seran visibles en funció del zoom al qual s’estigui, diferenciant dues 
vistes: 

- 1
era

 Vista:  la base cartogràfica de polígons juntament amb les illetes seran 
sempre visibles, sobreposades sobre les ortofotos de la zona. 

- 2
ona

 Vista: una vegada amem reduint l’escala aniran visualitzant-se la resta 
d’elements: 

3 

2 

1 
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 - 1:10.000: apareixen les divisions per illetes de les parcel·les, la resta 
d’elements de la cartografia de base, el carrerer i els edificis analitzats. 

 - 1:5.000:  podem visualitzar guals i els aparcament. 

2. GRUP DE CAPES / LLEGENDA 
 
 A la llegenda trobem quatre grups de capes: Capdepera, Son Servera, 
Cartografia de base i les ortofotos. 

- Si despleguem els grups de Capdepera i Son Servera, tenim diferents grups 
dividits per nuclis. Dintre de cada nucli trobem l’anàlisi d’accessibilitat dels 
següents element: guals (alçada i altura), trams (amplada, pendent longitudinal i 
pendent tranversal), pas de vianants, aparcaments i edificis. 

- Al grup cartografia de base: trobem les capes que hem utilitzat per fer la 
cartografia de base: base de punts, base lineal i base poligonal. 

- Ortofotos: trobem els diferents nuclis, el límit municipal i el grup d’ortofotos. 

 

El grup de capes compta amb la següent funcionalitat, que també esta inclosa a 
la part inferior del grup de capes: 

 

 

3.BARRA D’EINES 

 

Eina Descripció 

 Ens alterna la vista de la taula de continguts i la llegenda. 

  Podrem eliminar o incloure el mapa guia. 

 Zoom, ens permetrà apropar-nos a la zona senyalada. 

 Zoom, ens permetrà ampliar el mapa. 

 Zoom inicial, podrem tornar a l’extensió inicial del mapa. 

 Zoom, fa apropa a l’extensió de la capa activa. 

 Zoom anterior, eliminarà el darrer zoom senyalat. 
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 Podrem desplaçar-nos pel mapa principal. 

 Seleccionat i fent clic a damunt d’un element amb aquesta eina s’obri una 

finestra nova i ens mostra els atributs de l’element. Entre aquests dos 

elements es troba l¡opció de veure la fitxa d’accessibilitat de l’element i una 

imatge. 

 L’eina de queri ens permet fer consultes sobre la capa activa. 

 Permet la cerca d’atributs al mapa. 

 Permet mesurar distancies. 

 Permet seleccionar polígons. 

 Borra els elements que tinguem seleccionats. 

 Prepara una vista d’impressió de l’extensió actual del mapa 

 Botó d’ajuda. S’ofereix una breu descripció de les funcionalitat de l’aplicació 

web 
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10.- RESULTATS 

 
Com a resultat d’aquest projecte de final de màster tenim un SIG 

d’accessibilitat territorial per persones amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda 
i una aplicació web sobre aquest SIG per tal de fer arribar als tècnics i els usuaris el 
resultats obtinguts amb d’implementació del SIG. 

 
10.1.- SIG d’Accessibilitat  
 
La primera part d’aquest SIG es elaborar un model de dades ben estructurat 

perquè les dades cartogràfiques i alfanumèriques estiguin ben integrades. 
 
A la base de dades alfanumèrica es van introduint les dades de camp recollides 

per desprès elaborar els informes d’accessibilitat. 
 
Com a resultat d’aquest anàlisi d’accessibilitat tenim: 
 

- Trams: 332. 
- Guals: 349. 
- Pas de vianants: 69. 
- Aparcament: 25. 
- Edificis: 34. 

 
La base cartogràfica depèn de les dades recollides de camp, ja que nomes 

pretén se un reflex del que podem trobar a la vida real. Els elements representats a 
base de dades cartogràfiques han d’estar ben codificats desprès integrar ambdues 
bases al nostre SIG d’accessibilitat. 

 
El resultat d’aquest SIG d’accessibilitat són diferents capes de cartografia 

temàtica per a cada element d’anàlisi (aparcament, edificis, guals, trams i pas de 
vianants...) i una taula associada amb els valors d’accessibilitat de cadascun. 
 
 10.2.- Aplicació web SIG 
 
 Per donar a conèixer el  SIG d’accessibilitat es va pensar en un mitja fàcil i 
pràctic om Internet i pe això es va programar l’aplicació web del SIG. 
 Aquesta aplicació és una eina principalment consultiva amb dos tipus d’usuaris: 
tècnics i els ciutadans. Per aquest motiu a l’hora de dissenyar-la és va haver de pensar 
amb aquest dos tipus d’usuaris. 
 
 L’aplicació resultat te una sèrie d’eines per navegar per la pantalla principal del 
visor on es veuen representats els elements analitzar damunt d’una base cartogràfica 
de base (les illetes i altres elements del carrer). 
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11.- CONCLUSIONS 

 
Amb l’elaboració d’aquest proposta s’ha intentant crear una metodologia de 

treball per donar resposta una problemàtica com és l’accessibilitat per persones amb 
mobilitat reduïda. Això és important ja durant la fase bibliogràfica hem pogut 
constatar que hi ha molt poques referències sobre el tema i per tant és un camp en 
que queda encara molta tasca per desenvolupar. 

Una possible explicació d’aquest poc desenvolupament podria ser que el treball 
de camp ha de ser molt minuciós, ja que s’han de mesurar i tenir en compte molts 
d’elements, fent que el cost econòmic del projecte es dispari. 

Aquest treball minuciós desprès queda reflectit en la construcció del graf de la 
xarxa analitzada, ja que aquí també hi ha un elevat cost de feina degut a la quantitat 
d’element que s’han de tenir en compte  i que aquesta tasca s’ha de realitzar 
manualment i no es pot automatitzar. 

 

En quant als objectius plantejats al principi del projecte s’han aconseguit dur a 
terme, en menor o major mesura, tots excepte en el que es plantejava donar 
funcionalitat a la xarxa i que es poguessin dur a terme consultes de distància i temps 
per dur a terme un recorregut. 

Per això crec la valoració global del projecte és molt positiva. S’ha donat una 
passa més enllà amb l’elaboració del model  que ha com hem dit abans ha permès 
crear una metodologia de treball més completa que la d’edicions anteriors del 
projecte. 

En quant a l’aplicació web s’ha intentat mitjançant la simbologia, que no nomes 
estigues orientada cap a tècnics, sinó que també fos fàcil d’entendre i utilitzar per 
persones no especialitzades en el tema. 

 

La durada del projecte no ha permès que una vegada implementat el SIG 
d’accessibilitat es pogués dedicar molt de temps a l’aplicació web i que nomes s’hagi 
dissenyat com a eina consultiva simple. Per tal de millorar aquest aspecte seria 
interessant un canvi en aquest aspecte, que potser passaria per un canvi del software 
utilitzat a l’hora de programar l’aplicació. 

Per això si és realitza una pròxima edició del projecte es podria plantejar 
millorar l’aplicació dotar de funcionalitat al graf o idear un model multicriteri per donar 
un valor absolut d’accessibilitat a cada element a part de l’anàlisi individual d’atributs. 
 Una altra proposta interessant que ja es va plantejar per aquest projecte final 
seria convertir l’aplicació web en una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) per 
donar-li un valor afegit a tot l’aconseguit. 

 

L’ús d‘una PDA o un sistema similar servia per agilitzar la fase de càrrega de 
dades ja que es podrien introduir les dades directament a la base de dades i no haver 
de fer fitxes de camp i desprès introduir-les a la base de dades. 
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L’ús d’una càmera georeferenciada també eliminaria el procés de renombrar 
les imatges i es podria eliminar el camp de codi de foto de la base de dades. 

Ara que s’ha creat una metodologia de treball integrada (dades alfanumèriques 
si cartogràfiques) si es segueix realitzant el projecte la idea és seguir integrant dades a 
la base de dades que hem utilitzats per aquest projecte final de màster. Aquest 
augment del nombre de dades fa que seria interessant  fer un canvi del sistema gestor 
de la base de dades i passar a Oracle amb major potencia per grans quantitats de 
dades. 
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ANNEX I 
Mostra de l’annex del Decret 20/2003 (Normes d’Accessibilitat Urbanística) 
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ANNEX II 
Definicions de conceptes (Decret 20/2003) 
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Article 3 
 
Definicions 

A l'efecte d'aquest Reglament, en relació amb els conceptes que s'hi esmenten, s’ha 
d'entendre per: 

- Accessibilitat: la qualitat que té un mitjà en el qual s'han eliminat les barreres 
arquitectòniques o en el qual s'han establert alternatives, i que permet a 
qualsevol persona utilitzar-lo. 

- Adaptació: la qualitat d'un espai, una instal·lació o un servei quan s’ajusta als 
requeriments funcionals i dimensionals que en garanteixen la utilització 
autònoma i amb comoditat per a les persones amb mobilitat reduïda. 

- Practicabilitat: la qualitat d'un espai, una instal·lació o un servei quan sense 
ajustar-se a tots els requeriments esmentats abans, això no n’impedeix la 
utilització de manera autònoma per a les persones amb mobilitat reduïda. 

- Barrera arquitectònica: l'obstacle físic, impediment o similar, que impedeix o 
limita el moviment de les persones o l'autonomia personal i que pugui trobar- 
se en un marc urbanístic, en l'edificació o en els mitjans de transport. 

- Itinerari per a vianants: àmbit o espai de pas destinat al trànsit de vianants el 
recorregut del qual permet accedir als espais d’ús públic i edificacions de 
l’entorn. 

- Banda lliure per a vianants: part de l’itinerari per a vianants, lliure d’obstacles, 
de sortints i de mobiliari urbà. 

- Pas de vianants: espai del carrer, destinat que els vianants puguin travessar-lo. 

- Guals per a vianants: zona o zones modificades de la voravia i de l’encintat de la 
voravia per establir una continuïtat entre la cota de la voravia i del carrer i 
facilitar el moviment dels vianants. 

- Guals per a vehicles: zona o zones modificades de la voravia per permetre el 
pas de vehicles entre els aparcaments o garatges i el carrer. 

- Pendent longitudinal d’un itinerari per a vianants: inclinació respecte del pla 
horitzontal del terreny, voravia, o qualsevol estructura de pas, en el sentit de la 
marxa. 

- Pendent transversal d’un itinerari per a vianants: inclinació respecte del pla 
horitzontal del terreny, voravia, o qualsevol estructura de pas, perpendicular al 
sentit de la marxa. 

- Rampa: pla inclinat que permet superar una diferència de cota brusca. 

- Persona amb mobilitat reduïda: aquella que té una disminució que 
temporalment o permanentment li impedeix o li dificulta el desplaçament. 
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Entre d'altres, les persones amb disminució física, deficients visuals, deficients 
auditius, persones majors, persones amb cotxets per a infants petits i persones 
amb comunicació reduïda. 

- Ajut tècnic: els instruments que utilitza la persona com a suport en el 
desplaçament i els mitjans mecànics o estàtics que complementen o 
possibiliten l'accessibilitat. 

- Ús públic: la utilització o l'accés a espais, instal·lacions, edificis o serveis, 
comuns a les persones, sense limitació prèvia, i especialment els d'accés o de 
concurrència de públic. 

- Es consideren vies i espais lliures d’ús públic als efectes de barreres 
arquitectòniques urbanístiques i en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament: 

a) Els que formen part del domini públic i són destinats a l’ús o al servei 
públic. 

b) Els que formen part de béns de propietat privada, susceptibles de ser 
utilitzats pel públic en general amb motiu de les funcions que hi 
desenvolupa algun ens públic, directament o indirectament. 

c) Els que formen part de béns de propietat privada afectes a alguna 
servitud a l’ús públic.  

d) També es considera espai lliure d’ús públic aquell susceptible de ser 
utilitzat pel públic en general, sigui o no sigui mitjançant el pagament 
d’un preu, quota o similar. 

- Es consideren edificis públics als efectes de barreres arquitectòniques en 
l’edificació i en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament: 

a) Els que estan afectes a un servei públic. 

b) Els que pertanyen privativament a l’Estat, a la comunitat autònoma, a 
entitats locals, o a altres entitats de caràcter públic o amb participació 
majoritària de caràcter públic. 

- Es considera que un edifici de titularitat pública o privada és destinat a l’ús 
públic quan un espai, instal·lació o servei d’aquest és susceptible de ser utilitzat 
per una pluralitat indeterminada de persones per a la realització d’activitats 
d’interès social o pel públic en general. 

- Es consideren espais d’ús comunitari aquells que estan al servei d’un conjunt 
d’espais privats i a disposició dels seus usuaris. 

- Reforma o rehabilitació integral: són les obres que proporcionen a tot l’edifici o 
local d’ús públic condicions suficients d'habitabilitat o les que modifiquen la 
distribució de l’edifici, encara que no afectin l’estructura. 
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ANNEX III 
Fitxes d’anàlisi 
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FITXA ITINERARI 

MUNICIPI     Nucli Urbà         

CARRER:   CODI:   TRAM: D/E 
    Requeriment normatiu Valor normatiu cm Situació actual Codi color 

  Codi Nivell d'accessibilitat Accessible  Practicable          

ITINERARIS VIANANTS            

  I1 
Amplada pas amb banda 

lliure d' obstacles 90 90         

  I2 
Alçada banda lliure 

d'obstacles  210 210         

VORAVIES I3 
Amplada lliure als canvis 

de sentit  150 120-150         

  I4 
Amplada lliure als canvis 

de direcció 120 120         

  I5 
Inclou escales o graons 

aillats 
No <=2         

  I6 Vol dels elements sortints <=15 <=15         

PAVIMENT I7 
Paviment dur, no relliscant 

i sense regruixos Si Si         

I8 Pendent transversal màx. 2% 2-3         

I9 
Pendent longitudinal 

long.<3m màx. 10% màx.12%         

I10 
Pendent longitudinal 

3m<long.<10m màx. 8% màx.10%         
PENDENTS 

I11 
Pendent longitudinal 

10m<long.<20m 
màx. 6% màx.8%         

 

FITXA PAS DE VIANANTS 

MUNICIPI     Nucli Urbà         

CARRER:   CODI:   TRAM: D/E 
    Requeriment normatiu Valor normatiu cm Situació actual  Codi color 

  Codi Nivell d'accessibilitat Accessible  Practicable          

ITINERARIS VIANANTS             

I12 
Es salva el desnivell 
entre la vorera i la 

calçada 
Si <=2         

GENERAL 

I13 Paviment diferenciat 
respecte calçada 

Si Si         
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FITXA DE GUAL 

MUNICIPI     Nucli Urbà         

CARRER:   CODI:   TRAM: D/E 
    Requeriment normatiu Valor normatiu cm Situació actual Codi color 

  Codi Nivell d'accessibilitat Accessible  Practicable          

GUAL          Foto nº       

I17 
Senyalitzat amb 

paviment de textura 
diferenciada 

Sí No         

I18 Amplada lliure >=140 100-140         

I19 

Es pot inscriure un 
cercle >= 120cm en una 

superficie uniforme i 
pendent <2% 

Si 2-4%         

GUAL  

I20 Senyal vertical Si No         
I21 Alçada vorera gual  <=2cm 2         

VORERA 
I22 Cantell arrodonits o 

axaframfranen a 45ª 
Si No         

I25 Pendent longitudinal  <=12% <=12%         
PENDENT 

I26 Pendent transversal (a 
la superficie uniforme) 

<= 2% 2 - 4 %         

 

FITXA APARCAMENT 

MUNICIPI     Nucli Urbà         

CARRER:   CODI:   TRAM: D/E 
    Requeriment normatiu Valor normatiu cm Situació actual Codi color 

  Codi Nivell d'accessibilitat Accessible  Practicable         

ITINERARIS VIANANTS             

TIPUS AR1 Bateria o filera     
        

AR2 Amplaria >=350   250 (+ 100 a 
un costat)         MESURES 

AR3 Llargaria >= 450           

COMUNICA
CIÓ AMB 

ITINERARI 
AR4 Està comunicat amb un 

itinerari adaptat Si Si 

        

AR5 
Símbol internacional 

d'accesibilitat pintat en 
terra 

Si 
        SENYALITZ

ACIÓ 
AR6 

Senyal vertical de reserva 
d'aparcament per 

persones amb movilitat 
reduïda 

Si 

Si, una de 
elles 

        
MÀQUINES 
EXPENDED

ORES 
AR7 Alçada de l'element més 

alt manipulable <=140 
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FITXA EDIFICI (variable segons edifici) 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / CARRER / ITINERARI             

  Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual Codi color 

 Codi Nivell d’accessibilitat Accessible  Practicable     

ACCÉS     cm cm         
  A1 Itinerari accessible SI           

ENTRADA 
PRINCIPAL A2 Desnivell <=2 <=4         

  A3 Porta accessible? SI           
APROXIMACIÓ 

LATERAL A4 Espai al costat de 
l’aproximació 

>=70           

  A5 Espai a l’altre costat >=130           

  A6 Porter automàtic 
adaptat? 

SI           

ACCESORIS A7 
Té els mitjans 

complementaris de tipus 
sonor? 

SI           

  A8 
Té els mitjans 

complementaris de tipus 
visual? 

SI           

RECEPCIÓ     cm cm         

  A9 Alçada superior <=85           

  A10 Amplada >=80 >=70         

  A11 Fondària >=60           

  
A12 Mitjans complementaris 

de tipus sonor SI           

TAULELL 
INFORMATIU 

 
A13 Mitjans complementaris 

de tipus lluminós 
SI           

  A14 Presència de directoris 
orientadors 

SI           

  A15 La senyalització és 
clara i comprensible 

SI           

  A16 Hi ha bucles d’inducció 
magnètica 

SI           

  A17 Vidre que dificulti 
comunicació 

NO           

  A18 
Pot veure la pantalla de 

l’ordinador un client 
sord 

SI           

  A19 Rostre del personal 
visible 

SI           
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MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / CARRER/ ITINERARI             
    Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual  Codi color    

  Codi Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

ASCENSOR                 

CABINA AS1 Dimensió en sentit de 
l’accés (profunditat) 

140 120-140 
        

  AS2 
Dimensió en sentit 

perpendicular 
(amplada) 

110 110-90 
        

  AS3 Desnivell entre cabina i 
replà 

màx. 1   
        

PASSAMANS  AS4 Secció o diàmetre 4-5           

  AS5 Separació dels 
paraments verticals 4   

        
  AS6 Alçada 90-95           

BOTONERES AS7 Alçada respecte el terra 100-140           

  AS8 Numeració en Braile o 
relleu 

Si NO 
        

PORTES AS9 Són automàtiques             
  AS10 Amplada mínima 80           

  AS11 
Davant es pot inscriure 
un cercle d’un diàmetre 

de 150cm. 
Si 120-150 

        
Nº 

IDENTIFICA 
LA PLANTA 

AS12 Dimensions 10x10   
        

  AS13 Alçada respecte el terra  140           
SISTEMA 
VISUAL I 
ACÚSTIC 

AS14 
Disposa d'un sistema 
visible i acústic per 

informar de les parades 
Si NO 

        

 

MUNICIPI    Nucli          
EDIFICI / PIS / CARRER             
    Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual Codi color    

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

Passadissos      cm cm         
  P1 Amplada >=90 75-90         

MESURES P2 
Presència d'un indret 
lliure d'obstacles de 

diàmetre 
>=120           

INFORMACIÓ P3 
Retolació es pot 
identificar tàctil i 

visualment 
SI           
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MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS / ITINERARI             
    Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual  Codi color    

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

ESCALES     (cm)           
  E1 Amplada útil mín. 150           

  E2 Estesa dels graons mín. 30           

  E3 Alçada màx. 16           

GENERAL E4 
Nombre graons 

seguits sense replà 
intermedi 

màx. 12           

  E5 Material no lliscant i 
sense discontinuïtats 

Si           

  E6 
Inici i final de l’escala 

senyalitzat amb 
paviment diferenciat 

Si           

  E7 Nivell d’il·luminació mín.10lux           

  E8 Espais sota les 
escales protegits 

Si           

ESCALES 
NO RECTES 

E9 
Estesa dels graons a 

una distància de 
40cm de cara interior 

mín. 30           

REPLANS E10 Llargada en direcció 
circulació 

mín. 120           

  E11 Alçada  mín. 100           

  E12 Secció o diàmetre tub 4-5cm            

  E13 Separació amb els 
paraments verticals 

4           

PASSAMANS  E14 

Prolongació dels 
extrems  respecte 

l’acabament de 
l’escala 

mín. 25           

  E15 

Prolongació 
passamans 

senyalitzada amb un 
sòcol >5cm si 

interfereix amb un 
itinerari  

Si           
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MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS / ITINERARI             
    Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual  Codi color   

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

PORTES                 
  PO1 Amplada  >=80 70-80         

DIMENSIONS PO2 Alçada  >=200           

  PO3 
De dues fulles, ampla de 

fulla  >=80           

  PO4 
Espai lliure a ambdós 

costats  >=150 >=120         

ACCESORIS PO5 
Tiradors a pressió o 

palanca SI           

  PO6 

Alçada franja opaca 
inferior (excepte vidre 

seguretat) >=30           

PORTA 
VIDRE PO7 

Franja de senyalització 
(amplada) 5           

  PO8 
De vidre: franja de 

senyalització (alçada) >=150 120-150         
 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS / CARRER             
    Requeriment normatiu Valor normatiu Situació actual Codi color 

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

SISTEMES D’ALARMA             

  SA1 Té sistemes d’alarma? SI           

  SA2 Hi ha pautes 
accessibles 

SI           

  SA3 
Compten amb senyals 

lluminosos 
intermitents? 

SI           

  SA4 Compten amb senyals 
sonors intermitents? 

SI           

  SA5 Dispositius sonors i 
lluminosos simultanis? 

SI           
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MUNICIPI    Nucli          
EDIFICI / PIS / CARRER             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual  Codi color   

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

HABITACIÓ                 
ACCÉS H1 Itinerari és accessible? SI           

  H2 Porta accessible SI           

  H3 Espai lliure de pas a 
cada costat del llit 

>=80 75-80         

HABITACLE  H4 Alçada penja-robes <=140           

  H5 
Sistemes tècnics de 
comunicació per a 

sords 
SI NO         

 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS / CARRER             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color   

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable         

Biblioteca/Aula               
ACCÉS BI1 Itinerari és accessible? SI           

  BI2 Porta accessible SI           

SISTEMES BI3 Sistemes 
d’emergència adaptats 

SI           

HABITACLE  BI4 Desnivell <=2 2 a 4         

  BI5 Alçada superior taula <=85           
TAULES BI6 Alçada inferior taula >=70           

  BI7 Amplada taula >=80           
  BI8 Fondària taula >=60           

ACCESSOR
IS BI9 

Mitjans 
complementaris 

sonors 
            

  BI10 
Mitjans 

complementaris 
lluminosos 

            

 

 

 

 

 

 

 



  
                  Projecte Final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 10a. Edició 

2008/09 

 

 

73 

 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS / CARRER             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color   

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

MENJADOR                 

ACCÉS M1 Itinerari és accessible? SI           

  M2 Porta accessible SI           
MESURES M3 Superfície  >=100 m2           

BUFET M4 Alçada moble bufet <=85           
  M5 Alçada taules <=85           

TAULES M6 Alçada espai inferior 
lliure 

>=70           

 

 

 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI /CARRER /ITINERARI             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color   

  Codi Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

SALA D’ACTES / TEATRE             

ACCÉS TE1 L'itinerari és accessible? SI           

  TE2 Porta accessible SI           

  TE3 Nombre places 
reservades 

>2 2         

SEIENTS TE4 

Les butaques amb 
braços batents situades 
a l’extrem de les fileres 

es troben a una pendent 

<6%           

  TE5 Nº d’aquestes butaques >4 1 a 4         

  TE6 Reserva de seients a 1ª 
fila per sords 

SI NO         

  TE7 Bucle magnètic SI NO         
EQUIPAMENT

S TE8 Accés adaptat a 
escenari 

SI           

  TE9 Itinerari accessible SI           
CAMERINO TE10 Porta accessible SI           

  TE11 Amplada tocador >=70           
  TE12 Alçada tocador 80 80-85         
  TE13 Fondària tocador >=60 40-60         
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MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / HABITACIÓ / PIS             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color 

  Codi Nivell d’accessibilitat Accessible  Practicable          

CAMBRA HIGIÈNICA SENZILLA             

  BS1 

Espai lliure a l'interior 
(entre 0 i 0,70 m 

d’alçada)de diàmetre 
determinat (sense que la 

porta l’escombri) >=150           

GENERAL BS2 

Espai d’utilització pel 
bany, enrassat amb el 
paviment, d’amplada >=85           

  BS3 

Espai d’utilització pel 
bany, enrassat amb el 

paviment, de profunditat >=120           

  BS4 
Dimensions mínimes de 

la cambra 
180*180 ó 
195*150           

  BS5 Paviment no lliscant SI           

  BS6 

Amplada de l’espai 
d’apropament lateral a 

d’inodor, bidet i frontal al 
rentamans >=80           

RENTAMANS BS7 

El rentamans, té sota la 
concavitat  de la pica una 

alçada >=70           

  BS8 
Alçada vora superior 

rentamans <=85 85-110         

  BS9 

L’aixeta s’acciona amb un 
mecanisme de pressió o 

palanca SI           

  BS10 

Disposa a un dels dos 
costats d’un espai lliure 

de >=80 75-80         

INODOR BS11 

Distància entre vora més 
exterior del inodor i paret 

posterior >=70 60-70         

  BS12 Alçada inodor 45-50 50-52         

  BS13 Barra batent al costat SI No batent         

  BS14 
Alçada barra de suport al 

costat del inodor 70-75           

  BS15 
Distància barra de suport 

i eix central inodor 35-37           

ACCESORIS BS16 Alçada accessoris 100-140 80-100         

MIRALL BS17 Alçada base mirall <=90           

  BS18 En té? SI NO          
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MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI / PIS              

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color 

  Codi Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

CAMBRA HIGIENICA COMPLETA             
  BC25 Alçada i amplada 50           

BANC BC26  Llargària >=200 175-200         

ENCOIXINAT BC27 

Barra de suport fixada a 
la paret, enmig del banc, 
a una alçada de  75 70-75         

  BC28 Llargària barra de suport >=70 60-70         

  BC29 
Espai d’utilització pel 
bany enrassat d’amplada  >=85 80-85         

  BC30 

Espai d’utilització pel 
bany enrassat de 
fondària  >=120 100-120         

DUTXA BC31 
Seient batent a 50 cm 
d’alçada SI           

  BC32 Mida del seient 
>=50*50 

cm 50*45 cm         

  BC33 
Espai lliure a un dels dos 
costats del seient de >=80 cm 75-80 cm         

  BC34 

Barra de suport al costat 
on no es realitza la 
transferència SI           

  BC35 Alçada barra de suport 75 70-75         

  BC36 

Distància barra de 
suport-eix central del 
seient 35           

  BC37 
Dutxa inaccessible però 
es pot emprar banyera BANYERA            

  BC38 
Alçada vora de la 
banyera 45-50           

T. AUXILI BS19 Alçada <=90 NO         

  BS20 Distància a l'inodor <=80 NO         

  BS21 

Indicadors de serveis en 
alt relleu (lletra H per 
homes i D per dones) SI           

SENYALITZACIÓ  BS22 

Manetes senyalitzades 
amb triangle (homes) i 
cercle (dones) en alt 

relleu SI NO         

  BS23 
Mitjans complementaris 

sonors SI NO         

  BS24 
Mitjans complementaris 

visuals SI NO         
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BANYERA BC39  

Aixeta i dutxa de telèfon 
a la paret frontal i enmig 
de la banyera SI           

  BC40 
Amplada espai lliure 
paral·lel a la banyera >=80 75-80         

  BC41 
Alçada barra de suport al 
llarg de la banyera 75 70-75         

 

 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI /CARRER /ITINERARI             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color   

  Codi  Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

GRADES                 
ACCÉS G1 L'itinerari és accessible? SI           

  G2 Porta accessible SI           

  G3 Places reservades amb - de 
100 d’aforament 

2           

PLACES G4 101-500 5           
  G5 501-1000 6           
  G6 1001-2500 7           

  G7 Fondària de les places >= 120           

  G8 Amplada >=80 75-80         

  G9 
Diàmetre cercle lliure 

d’obstacles darrera les 
places 

>=150 120-150         

MISSATGES G10 Acústics SI NO         
  G11 Visuals SI NO         

 

MUNICIPI     Nucli           
EDIFICI /CARRER /ITINERARI             

    Requeriment normatiu Valor normatiu (cm) Situació actual Codi color    

  Codi Nivell d’accessibilitat Accessible Practicable          

PISCINA                 

ACCÉS PI1 L'itinerari és accessible? SI           

  PI2 Porta accessible SI           

  PI3 Té una cadira hidràulica 
adaptada? 

SI           

  PI4 Rampa adaptada   SI         
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ANNEX IV 
Informació prèvia sobre elements analitzar 
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CAPDEPERA 
 

- Carrers on s’ha de dur a terme l’anàlisi8: 

Figura 21. Carrers analitzats a Capdepera. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 22. Carrers analitzats a Cala Ratjada. Font: Elaboració pròpia. 

                                                           
8
 Aquest mapes no pretenen ser una guia de carrers, nomes donar una visió aproximada del volum de 

carrers analitzat a cada nucli de població. 
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- Carrers que han de ser reformats: Carrer Doctor Gómez Ulloa, carrer de  la pla 
d’en Cosset, carrer de Goya, carrer de la plaça vella. 

 

- Edificis a analitzar: 
 

Edifici Carrer Nucli 

Ajuntament Carrer de Major Capdepera 

Teatre Carrer Col·legi Capdepera 

Punt Jove Carrer Col·legi Capdepera 

Sala d’Exposicions Carrer del Centre Capdepera 

Biblioteca Carrer de Ciutat Capdepera 

Punt d’informació 
turística 

Carrer del Centre Capdepera 

Centre d’Atenció 
Primària 

Carrer de Ponent Capdepera 

Correus Carrer Llum Capdepera 

Apotecaria Carrer del Pla d'en Cosset Capdepera 

Col·legi Carrer Doctor Gómez Ulloa Capdepera 

Poliesportiu Carrer Mar Capdepera 

IES Capdepera Carrer Mar Capdepera 

Castell Carrer de Castell Capdepera 

Serveis Socials Carrer Nou Capdepera 

Església Carrer del Centre Capdepera 

Centre tercera edat Carrer Doctor Gómez Ulloa Capdepera 

Centre d’Atenció 
Primària 

Carrer de Juan Sebastián 
Elcano 

Cala Ratjada 

Biblioteca Carrer de Joan Moll Cala Ratjada 

Església Carrer de Isaac Peral Cala Ratjada 
   Taula 8. Edificis analitzats  a Capdepera. Font: ajuntament de Capdepera 

- Edificis que ja compleixen la normativa: 
 

Edifici Carrer Nucli Nivell 
d'adaptació 

Teatre Carrer Col·legi Capdepera Completa 

Biblioteca Carrer de Ciutat Capdepera Parcial 

Centre d’Atenció 
Primària 

Carrer de Ponent Capdepera Parcial 

Col·legi Carrer Doctor Gómez Ulloa Capdepera Completa 

Poliesportiu Carrer Mar Capdepera Completa 

Centre de la tercera edat Carrer Doctor Gómez Ulloa Capdepera Completa 

IES Capdepera Carrer Mar Capdepera Completa 

Centre d’Atenció 
Primària 

Carrer de Juan Sebastián Elcano Cala Ratjada Parcial 

Taula 9. Nivell adaptació edificis  Capdepera. Font: ajuntament de Capdepera  
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SON SERVERA 
 

- Carrers on s’ha de dur a terme l’anàlisi9: 
 

 
Figura 23. Carrers analitzats a Son Servera. Font: Elaboració pròpia. 

 
Figura 24. Carrers analitzats a Cala Millor. Font: Elaboració pròpia. 

 

                                                           
9
 Aquest mapes no pretenen ser una guia de carrers, nomes donar una visió aproximada del volum de 

carrers analitzat a cada nucli de població. 
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- Carrers que han de ser reformats: no hi ha prevista cap reforma immediata, ja 
que fa pot que s’han remodelat els carrers del centre de Son Servera que eren 
els més antics. 
 

- Edificis a analitzar: 
 

Edifici Carrer  Nucli 

Ajuntament   Son Servera 

Centre d'adults Carrer del Tren Son Servera 

Centre de dia Carrer de Goyena Son Servera 

Teatre Carrer del Tren Son Servera 

Centre d'Atenció 
Primària 

Carrer Cós Son Servera 

Centre de la tercera Edat Carrer de Leonor Servera Son Servera 

Correus Carrer de Leonor Servera Son Servera 

Escola de Musica Carrer d'Estació Son Servera 

Església Plaça de San Juan Son Servera 

Escoleta Carrer de la Escola Son Servera 

IES Son Servera Carretera Son Servera - Cala 
Millor 

Son Servera 

Mercat Municipal Carrer del Tren Son Servera 

Col·legi Carrer de Creus Son Servera 

Poliesportiu Carretera Son Servera - Cala 
Millor 

Son Servera 

Oficina Informació 
Turística 

Passeig Marítim de Cala Millor Cala Millor 

 Taula 10. Edificis analitzats a Son Servera. Font: ajuntament de Son Servera 
- Edificis que ja compleixen la normativa: 

 

Edifici Carrer  Nucli Nivell d'adaptació 

Teatre Carrer del Tren Son Servera  Completa 

Centre d'Atenció Primària Carrer Cós Son Servera  Parcial 

Centre de la tercera Edat Carrer de Leonor Servera Son Servera  Completa 

IES Son Servera Carretera Son Servera - Cala 
Millor 

Son Servera  Parcial 

Poliesportiu Carretera Son Servera - Cala 
Millor 

Son Servera  Parcial 

Taula 11. Nivell adaptació edificis  Son Servera. Font: ajuntament de Son Servera 
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ANNEX V 
Diccionari per nivells d’elements de la cartografia 1:1000 



ANNEX 













 


