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1.INTRODUCCIÓ

•Un Sistema d’informació Geogràfica és l’eina que ens
permet donar una sèrie d’atributs a una entitat gràfica. 
Aquesta representa un element del territori, ja sigui real o 
artificial, com els límits administratius. Els atributs són les 
característiques que defineixen aquell element.

•Es vol estructurar un SIG territorial, pensat per fer un 
anàlisi que porti a realitzar un planejament d’una 
comarca.

•El marc territorial escollit és la Comarca del Priorat i el 
Parc Natural del Montsant situat al nord de la comarca.



A la comarca del Priorat hi trobem un parc Natural, el de la 
Serra del Montsant. Aquest massís ha estat declarat Parc
Natural per la seva singularitat i la seva morfologia 
orogràfica, així com també pel seu alt grau de conservació
i la seva riquesa en fauna i flora característica de la
muntanya mediterrània.



2. OBJECTIUS
Objectius inicials:

Objectius finals:
•Desenvolupar un Sistema d’Informació Geogràfica per la 
Comarca del Priorat. 
•Tractament de la informació cartogràfica amb ArcView.
•Desenvolupament del sistema amb Geomedia.

Problemes:
•Pressupost massa elevat per la cartografia vectorial 1:5000. 

•Inexistència d’ortofotomapes 1:25.000 de la zona.

•Desenvolupar un Sistema d’Informació Geogràfica per la 
gestió del Parc Natural del Montsant.



3. SITUACIÓ DE L’ESPAI

•La comarca del Priorat està situada a la província de 
Tarragona, ocupa una extensió de 517’31 km2 i està 
vertebrada pel Massís del Montsant, situat a la serralada 
Pre-Litoral.
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4. L’ANÀLISI TERRITORIAL

•L’anàlisi del territori permet aconseguir l’elaboració d’un pla 
d’ordenació territorial.

•És un instrument de precisió que vol coordinar les 
necessitats de localització d’activitat econòmica amb les 
exigències que imposa el medi físic, cultural i social 
preexistent.

• La planificació territorial passa per tres fases:

a) Anàlisi i diagnòstic.
b) Planificació: propostes per modificar i millorar la realitat.
c) Gestió: aplicar les propostes, actuacions.



5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Tractament de la informació

Base de dades 
alfanumèrica Access

Base de dades
gràfica Access

UNIÓ DE LES BASES AMB 
GEOMEDIA

SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Base Alfanumèrica Base Gràfica



Obtenció de la base de dades alfanumèrica

•Les dades alfanumèriques s’han obtingut de:

-Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya)

-Departament de Medi Ambient de la Generalitat

-Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya

-Consell Comarcal del Priorat

•S’han estructurat a partir de diferents bases Access de 
manera temàtica.

•Són dades municipals, així que el camp clau és el codi 
INE, i serà amb el que es vincularan les entitats gràfiques 
de municipi.



Obtenció de la base de dades gràfica

Geomedia
Tractament: noves 
entitats poligonades

Insert Area By Face

Base Gràfica 
Microstation
Format :dgn

Tipus:polilínies

Base de dades 
gràfica

Format: mdb
Tipus:polígon



Funcionament del sistema per fer el víncle entre les dues bases

Base de dades gràfica:
Límits administratius
Camp clau: codi (del municipi)

Base de dades alfanumèrica:
Dades estadístiques
Camp clau: codi (del municipi)

Analysis/Join

codi=codi



Altres procediments utilitzats amb Geomedia

•Consultes



•Afegir un nou atribut a una entitat

Altres procediments utilitzats amb Geomedia



•Crear una nova entitat. L’exemple del Parc Natural

Altres procediments utilitzats amb Geomedia



•Anàlisi espacial

Altres procediments utilitzats amb Geomedia



•Tematitzar un atribut

Altres procediments utilitzats amb Geomedia



6. RESULTATS

•Entorns de treball:

- el Montsant

- Medi Ambient

- Població

- Habitatges

- Activitats Econòmiques

- Turisme











7. CONCLUSIONS

•S’ha aconseguit estructurar el Sistema d’Informació Geogràfica, a nivell 
comarcal.

•Per treballar la cartografia és millor fer-ho des de un CAD i després integrar-
la al tipus de SIG que es vulgui.

•La tematització i l’explotació de diferents atributs donen una sèrie de 
idees de com és la comarca, això dóna garanties que el sistema 
funciona.

•No ha estat possible la creació, a partir d’una cartografia més detallada, 
d’un sistema que permetés fer un anàlisi del parc Natural.
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