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1. INTRODUCCIÓ 

El propòsit fonamental d’aquest projecte és el d’implementar una eina per a l’anàlisi i 

informació espacial referent al Parc Natural de la Serra del Montsant a Internet informació espacial referent al Parc Natural de la Serra del Montsant a Internet 

L’objectiu inicial és el de facilitar la seva consulta i gestió per part del equip tècnic 

del parc. Un cop plantejada la proposta caiem en la reflexió de poder ampliar el seu 

ús, destinant-lo a consulta pública a través de la seva pàgina web, col·laborant a 

difondre aquesta informació i al mateix temps creant una eina que ajudi a conèixer el 

Parc Natural del Montsant  Parc Natural del Montsant. 



2. COMENÇANT ELS TRÀMITS DEL PROJECTE 

La serra de Montsant és un territori 

eminentment rocós, i s’estén en el sector 

occidental de la Serralada Prelitoral 

Catalana, dins de la comarca del Priorat. 

L’àrea protegida té una superfície de L àrea protegida té una superfície de 

9.242,07 ha, inclosa dins dels municipis 

beneficiaris de

La Morera de Montsant La Vilella BaixaLa Morera de Montsant 

Ulldemolins La Vilella Alta

La Bisbal de FalsetMargalef

La Vilella Baixa

Municipis del Parc Natural del Montsant

Cabacés

Cornudella de Montsant 

La figuera



3. PLA DE TREBALL

Per a “dissenyar” el nostre pla de treball hem partit de dos plantejaments:

Ó

QUE TENIM

INFORMACIÓ QUE VOLEM

QUE EDITEM 

SOFTWARE DE BASE

INFRAESTRUCTURA

SOFTWARE DE BASE

SOFTWARE PERIFERIC 



El nostre projecte era crear una estructura per a les dades del Parc Natural del Montsant. La nostre 

sensació era poder elaborar una bona estructura de dades sense estar condicionats a un esforç produït 

per la necessitat de programar un visor de principi a fi. Els coneixements d’informàtica un cop acabades 

les classes eren molt inferiors als coneixements obtinguts com a tècnics de Sistemes d’Informació 

Geogràfica.

Servidor de mapes....

Per a la realització d’aquest projecte hem triat el servidor de mapes MiraMon, aplicació gratuïta per a 

les administracions públiques.



Ó4. PREPARACIÓ DE LES CAPES

L’objectiu del projecte es acabar definint una metodologia de treball per a gestionar l’ informació del 

Parc. El nostre plantejament és, intentar crear una BBDD on quedin de manera ordenada i lògica totes 

les dades que tenim, tindrem o generarem i la seva posterior publicació al WMS. 

L’elecció de les capes a preparar per la publicació serà una mostra real d’un projecte viu, que intenta 

englobar tots i cada un dels aspectes del Parc. 



L’esquelet, en quant al tractament de les dades del Projecte es basa en la creació de 3 grans BLOCS: 

Cartogràfica topogràfica  Cartogràfica temàtica 

I tImatges 

A partir d’aquesta primera classificació general, en buscarem un altra més detallada, els GRUPS, i dintre 
de cada grup les diferents CAPESde cada grup les diferents CAPES.





Les fons majoritàries son: 
-Departament de Medi Ambient i Habitatge, DMAIH, 
http//mediambient.gencat.net/
C t  d  d t ió d l P  d l M t t  -Centre de documentació del Parc del Montsant, 

La Morera de Montsant. 
-Parc Natural de la Serra del Montsant, 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/montsant/inici.jsp
-Institut Cartogràfic de Catalunya, g y ,
http://www.icc.cat/web/content/ca/index.html
-Geopartal IDEC (Infraestructura de dades espacials de Catalunya) 
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp
-Denominació d’origen del Montsant 
http://www domontsant com/http://www.domontsant.com/
-Denominació d’Origen Qualificada Priorat, 
http://www.doqpriorat.org/ 

Programes utilitzats son:g
Totes Les capes han estat preparades amb el Programa ArcGis de ESRI. Amb el programa MiraMon l’hem utilitzat per a 
importat i exportat Shapes. 



Tota la cartografia topogràfica menys els talls, ha estat baixada del Departament de Medi Ambient i Habitatge en format 
.mmz (format comprimit de MIRAMON). 

Cartografia Topogràfica: 

.mmz (format comprimit de MIRAMON). 
Sistema de Referència: ED50(Europea Datum 1950) 
El.lipsoide: Hayford 1924 
Datum: Postdam 
Datum vertical: Nivell mitjà del mar, amb origen a Alacant 
Projecció: UTM (Universal Transversa Mercator) Projecció: UTM (Universal Transversa Mercator) 
Fus: 31 
Escala d’aplicació: UTM (Universal Transversa Mercator) 
Model de dades: Vectorial 
Conjunt de caràcters: ISO 8859-1 
Escala: 1/250.000 
I ens descarreguem les següents capes: 

En el cas de la cartografia topogràfica que hem baixat en format .mmz a sofert el mateix tractament. 

En una primera fase amb el programa MIRAMON em descomprimit els arxius per a passar-los a .mmm 

Ens dona com a resultat la carpeta de vector Ens dona com a resultat la carpeta de vector 

estructurant que serà el que utilitzarem per a 

exportar a .shp, 



MUNICIPIS MONT 

D’aquesta manera obtindrem les següents capes: 

MUNICIPIS_MONT 

CARPR_MONTSANT 

CARSC_MONTSANT 

HIDRO_MONTSANT 

SUPURB_MONTSANT 

Tall5mv10r01_MONT 

Tall5mv10r01_MONT 

PERIMETRE_MONTSANT* 



Cartografia Temàtica: 

La cartografia temàtica està composta per 3 grups: La cartografia temàtica està composta per 3 grups: 

1.-Patrimoni:Ermites 

2 Denominacions d’Origen: 2.-Denominacions d Origen: 
DOMontsant i DOQPriorat 

3.-Itineraris: GR, ItinFlora, ItinMontsant, XarxaPriorat 



ÍCARACTERÍSTIQUES DEL NAVEGADOR DE MAPES 

5. Llegenda i 
control de capes control de capes 

3 Ei  d  
1.-Vista 2.-Mapa de 

situació
3.-Eines de 
consulta per 
localització

4. -Eines de visualització 

6.-Coordenades UTM



5 CONCLUSIONS5.CONCLUSIONS

L’estructura de les dades està en complet acord amb els requeriments del client de forma que aquest 

pot incloure les dades en el seu sistema per a un futur ús i tractament, evitant així que la feina 

ó

L’objectiu més important del projecte ha estat la confecció d’una base de dades amb la informació i la 

realitzada fins al moment quedi obsoleta, abandonada i sense actualització. 

seva posterior aplicació a l’eina (visor) que permet la introducció, la gestió, la consulta i l’anàlisi 

d’informació cartogràfica i alfanumèrica. Tant per una gestió interna com per a l’ús públic de caràcter 

informatiu sobre el parc  informatiu sobre el parc. 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

PD: Es molt recomanable donar-se de tant en tant una bona passejada pel Parc del MontsantPD: Es molt recomanable donar se de tant en tant una bona passejada pel Parc del Montsant


