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ObjectiusObjectius

� Crear eines que facin més fàcil
l’avaluació del medi ambient

� Crear un mètode de treball



AplicacióAplicació

� Planejaments urbanístics

� Plans especials de protecció

� Estudis d’impacte ambiental



Cas pràctic: Pla de LleidaCas pràctic: Pla de Lleida

� Estudiar el medi físic. Estudi dels
diferents factors ambientals
– Hidrologia
– Vegetació
– Hàbitats faunístics
– Figures de protecció
– Elements d’interès cultural



Cas pràctic: Pla de LleidaCas pràctic: Pla de Lleida

� Mapes del estat actual





Cas pràctic: Pla de LleidaCas pràctic: Pla de Lleida

� Crear mapes de vulnerabilitat del
factors estudiats

� Crear un únic mapa de vulnerabilitat
global





Uso del SIGUso del SIG

� Anal·lisi del territori

� generació de mapes de vulnerabilitat



Soft SIGSoft SIG

� Miramon
– Conversió de formats DMA / ArcView
– Digitalització

� Idrisi
– Estudi d’usos del sòl

� ArcView
– Estàndard
– Possibilitat de crear eines



ProcedimentProcediment

� Disseny de les bases de dades

� Creació de la extensió ValoracioMA.avx



Disseny de les bases de dadesDisseny de les bases de dades



Disseny de les bases de dadesDisseny de les bases de dades



Disseny de les bases de dadesDisseny de les bases de dades



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx

� Nou menú des de Vistes

� Botó “tool”



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx



Crear la taula de valoracióCrear la taula de valoració



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx



Actualitzar els camps deActualitzar els camps de
valoracióvaloració



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx



Valorar paràmetres ambientalsValorar paràmetres ambientals



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx



Mètodes de valoracióMètodes de valoració

� Màxims

� Adició ponderada
TOTAL = (VRAR1 * PONDEVRAR1) + (VDIVE * PONDEVDIVE) + (VCONS *

PONDEVCONS) + (VPROT * PONDEVPROT)



Extensió ValoracioMA.avxExtensió ValoracioMA.avx



Crear la capa de valoració globalCrear la capa de valoració global



Taula de valoració globalTaula de valoració global



ResultatsResultats

� Sistema obert

� Problema crear nous paràmetres

� Utilitat eina Unió

� Eina reclassificadora


