
DESENVOLUPAMENT D’UN SIG CORPORATIU PER 
A UNA CONSULTORIA AMBIENTAL MARINA



INTRODUCCIÓ

 Antecedents i context de referència
 Els SIG a les PIMEs

 El SIG a Litoral Consult, una consultoria ambiental marina

 Descripció de l'Organització
 Activitats de l'Organització

 Plantilla

 Estat actual, anàlisi DAFO



OBJECTIUS

 Problema
 Mala gestió de la informació geográfica

 Conseqüencies

 Millora
 Donar sortida a la informació emmagatzemada

− Coneixement de l'existencia. Aplicació als projectes

− Nous productes
 Utilitzar aquesta informació de manera objectiva, no subjectiva

 Manteniment i actualització d'aquesta informació

 Augmentar la eficiencia en els treballs cartogràfics

Projecte 
cartográfic

Recerca 
d'informació

Genera nova
informació

Emmagatzematge de la informació



PROPOSTA D'ACTUACIÓ

 El SIG-L
 Definició

 Pla estrategic d'implementació

Informació emmagatzemada

Recerca 
d'informació

Projectes
cartográfics

SIG-L

Nous productes
cartográfics

Informació
generada



DEFINICIÓ DEL PROJECTE

 Informe de l'estat inicial de les BBDD
 Estructura en arrels de carpetes

 Formats heterogenis

 Veracitat de la informació, precisió i metadades

 Sistema de coordenades

 Definició de l'abast del SIG-L
 Abast fisic: hardware i software

 Abast geográfic: escales i acotació geográfica

 Abast conceptual: informació abastable

 Estructuració del SIG-L
 Creació d'una Geodatabase (ArcCatalog)

 Implementació en un motor de consultes (ArcMap)

SIG-L

INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA

Clasifica
ció

Geoprocés

Implementació

Nous productes
cartográfics

Projectes
cartográfics

Consultes



ADQUICISIÓ DE LES DADES

 Models de dades
 Reestructuració en formats CAD i Shape de la BBDD

 Tipus de dades: vectorials, raster i alfanumériques

 Fonts d'informació extra incorporades a la BBDD
 Projectes historics de l'Organització

 Informació externa a l'Organització

 Definició de la informació rellevant
 Directiva INSPIRE

 Marc Litoral

 Blocs temàtics: Territori, Medi Ambient, Infraestructures

i usos



EDICIÓ GEOGRÀFICA

Preparació de la informació per ser incorporada a format SHP

 Edició tipológica
 Elements nodals, vectorials o poligonals

 Entitat uniforme

 Edició topológica
 Elements nodals, vectorials o poligonals

 Entitat relacional



CONSTRUCCIÓ DE LA GEODATABASE (1)

 Identificació dels atributs de les entitats
 Tipologia dels atributs

 Construcció de les taules

Tipus de dada Definició

Varchar (xx) Variable Character Field, és un tipus de dada que emmagatzema 
cadenes de caràcters de longitud indeterminada (nombre de 
caràcters)

Float El terme Float és un àlies de les dades que emmagatzemen nombres 
reals o de precisió doble, segons s'especifiqui en el valor d'etiqueta.

Date Tipus de dada que permet emmagatzemar dates en format any-mes- dia.

Numeric Emmagatzema xifres en les quals la precisió de decimals i l'escala 
poden ser definides.

ZHUM ZONES HUMIDES

CAMP
TIPUS DESCRIPCIÓ

zhum_cd varchar (12) Codi de zona humida

zhum_nm varchar (50) Nom de l'espai 

zhum_tp varchar (20) Tipus de zona

zhum_obs varchar (200) Observacions

zhum_length numeric Perímetre de la zona

zhum_area numeric Area de la zona 

zhum_date date Darrera data d'actualització



CONSTRUCCIÓ DE LA GEODATABASE (2)

 Estructuració de la Geodatabase

 El workspace
 Features datasets (pe. infraestructures)

 Feature class (pe. esculls artificials)



CONSTRUCCIÓ DE LA GEODATABASE (3)

 Procés de càrrega de les dades
 Càrrega de les taules

 Càrrega relacional geogràfica

 Càrrega de les metadades (FGDC-STD-001-1998), ISO 19115

SHP



IMPLEMENTACIÓ

 Representació gràfica de la informació

 Modificació de la Geodatabase

 Diseny de representació
 Escales

 Llegendes

 etc.





EXTERNALITZACIÓ

 Plantilles de maquetació
 Estandards Litoral Consult

 Lliurament del producte

 Divulgació i publicitat
 Publicacions

 Distribució de la publicitat

 Treballs representatius



CONCLUSIONS

 Valoració final
 El SIG-L és una realitat

 Aportacions mesurables, indicadors

 Els nous productes derivats

 Desenvolupament
 Manteniment

 Iniciatives pel futur: guia d'immersions, 

creació d'un visor, etc.

 Ampliació, inclusió de capes WMS

 Agraïments
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