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FASE 1. Àmbit d’estudi

FASE 2. Base cartogràfica

FASE 3. Codificació

Publicació i Resultats



FASE 1. Potencialitat del territori

Proporció de tipus d’allotjaments i places totals

Distribució d’allotjaments segons tipologia



FASE 1. Àmbit d’estudi

Àrees del municipi de Mont-roig del Camp incloses en el PEIN 

Àmbit delimitat escollit

Àrea d’interès faunístic i florístic inclosa en el municipi de Mont-roig 
del Camp



FASE 2. Planificació + Treball de camp

Alguns dels senders digitalitzats no presents en la cartografia de 
referència 

Taula d’atributs inicial

Atribut per a trams Tipus
Amplada Numèric

Longitud Numèric

Pendent Percentatge

Nivell de dificultat Baix(1) / Mitjà(2) / Alt(3)

Apte per nens Si / No

Adaptat Si / No

Cotxe Si / No

Bicicleta Si / No

Atributs per a punts
Vistes panoràmiques

Zona de pícnic

Presència de fonts d’aigua

Activitats Escalada / Equitació / Rafting

Allotjament Rural / Càmping / Hotel

Interès natural Si / No

Interès cultural Si / No

Metodologia de digitalització de senders al camp:

1. Divisió de l’àmbit en àrees de recorregut (polígons), 

utilitzant com a límits pistes principals  o barreres 

naturals.

2. Agafem un vèrtex d’aquesta àrea com a punt d’inici.

3. Activació del GPS per enregistrar el recorregut.

4. Inici del recorregut.

5. Rotació cap a un mateix sentit fins a finalitzar la 

totalitat de l’àrea 



FASE 2. Volcat d’informació + Relació tram-atribut

Taula d’atributs dels trams

Tractament d’informació mitjançant CompeGPS Tractament d’informació mitjançant ArcGIS

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ

ID Num. Identificador únic de l’element puntual

TIPUS_PUNT Text

Descripció del tipus d’element puntual
(vistes panoràmiques, zona de pícnic,
font d’aigua potable, allotjament,
activitat...)

ID_TRAM Num. Identificador únic del tram associat

DIST_TRAM Num.
Distància en metres fins al tram
associat

DESCRIPCIÓ Text
Descripció de les característiques de
l’element d’interès

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ
ID Numèric Identificador únic del tram

NOM_TRAM Text Nom descriptiu del tram

LONGITUT Num. flotant Longitud total del tram en metres

DIFICULTAT Text Nivell de dificultat del tram

PENDENT Percentatge
Pendent del tram expressat en 
percentatge

NENS Si/No
Tram apte per a trajectes amb nens o 
gent gran

ADAPTAT Si/No
Tram apte per a persones amb mobilitat 
reduïda

COTXE Si/No Tram adequat per al transit de cotxes

MOTOS Si/No Tram adequat per al transit de motos

BICI Si/No Tram adequat per al transit de bicicletes

Taula d’atributs dels elements puntuals



FASE 2. Presentació de resultats

Presentació final de la 
informació cartogràfica

Taula d’atributs de la capa de trams Mapa de vies descarregat de l’ICC



FASE 3. Objectius

Dreamweaver
+

Googlemaps API v.3
+

Google Fusion Tables
+

Firefox
Presentació del Mashup en Firefox

Vista del codi per a la presentació web 
del cercador en Dreamweaver
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RESULTATS

Compliment dels 
objectius inicials

1. Cercar el sistema d’interrogació de dades en format shape per a GoogleMaps

a. Comprovació del funcionament de Fusion Table Google

b. Cerca d’alternatives

2. Disseny de les funcions de cerca pel mashup

3. Implementació i publicació del mashup

4. Proves de funcionament i millora en ús públic

5. Actualització de la informació

a. Comprovació i actualització periòdica de la informació publicada

i. Estat dels senders

ii. Accessos als elements d’interès

iii. Actualització de la informació dels elements puntuals existents

b. Digitalització de nous senders de l’àrea delimitada 

c. Digitalització de nous elements puntuals d’interès

d. Posterior ampliació de l’àrea delimitada tant en senders com en elements puntuals

6. Incorporació dels nous senders a la base de dades de l’aplicació

7. Comprovació de totes les funcions del mashup un cop afegida la nova informació

Definir l’àrea òptima per a la creació del cercador de rutes “pilot” 

Crear la base d’informació cartogràfica necessària 

Desenvolupar el cercador de rutes 

Dissenyar la plataforma de presentació del cercador 

Establir la línia de treball per continuar desenvolupant l’aplicació més enllà del màster 

Propostes 
de millora



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
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