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5.1   Introducció 
Per a avaluar el risc sísmic del sistema d’energia elèctrica que existeix a la regió 
d’estudi del treball, és necessari caracteritzar les dades reals disponibles segons la 
classificació que proposa la metodologia HAZUS’99. La metodologia requereix que les 
dades que es gestionen i analitzen estiguin georeferenciades. Per tant, les 
coordenades dels elements objecte d’estudi són requisits d’entrada per a l’avaluació 
del risc sísmic. Els SIG [Sistemes d’Informació Geogràfica] són eines capaces d’analitzar 
i gestionar informació espacial, és a dir, que els SIG són capaços de manipular dades 
georeferenciades, gestionant-les de manera eficient per a la seva anàlisi. 

En el present capítol, es defineix el concepte de SIG i les seves funcions principals. 
S’aprofundeix en el sistema d’informació utilitzat en el present treball, l’ArcView GIS 
3.2. de ESRI [Environment Services Research Institute] [13], utilitzant com a font 
principal a [28]. 

5.2  Sistema d’informació Geogràfica SIG 
Un sistema d’informació [SIG] és un conjunt d’elements ordenament relacionats entre 
sí d’acord a certes regles. En el camp dels Sistemes d’Informació Geogràfica, s’han 
realitzat una gran varietat de definicions. Una de les que posa major atenció a les 
funcions d’anàlisi i gestió de les dades és la proposada pel NATIONAL CENTER FOR 
GEOGRAPHIC INFORMATION AND ANALYSIS [NCGIA], l’any 1990, que, a més, s’avé en 
gran mesura a les funcions d’un SIG desenvolupades en la present tesina. El NCGIA 
considera un SIG com a un sistema de hardware, software i procediments dissenyats 
per a realitzar la captura, emmagatzematge, manipulació, anàlisi, modelització i 
presentació de dades referenciades espacialment per a la resolució de problemes 
complexes de planificació i gestió. El risc sísmic pot ser un exemple típic. 

De manera sintètica, les capacitats funcionals d’un SIG es poden resumir en: 
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• Les funcions d’entrada i codificació digital de la informació 
• Els procediments de depuració i neteja 
• Les funcions de gestió espacial 

 Dins d’aquest punt, cal destacar la funció de localització espacial. 

• Les funcions d’anàlisi i processament de dades 

 Un SIG, en la seva funció d’anàlisi de dades, és capaç de respondre 
 qüestions de condició, de rutes òptimes i de tendències temporals i 
 espacials. Permet també modelitzar determinats fenòmens naturals. 

• Les funcions de sortida i representació gràfica i cartogràfica de la informació 

Els SIG treballen amb una metodologia pròpia i posseeixen un nucli teòric important en 
el que es combinen conceptes de diferents disciplines, com la topologia, l’estadística 
espacial i la geometria computacional, entre d’altres. Els dos grans blocs de dades 
d’un SIG són la informació gràfica i la informació alfanumèrica. El primer bloc fa 
referència a la cartografia de l’àmbit d’estudi, és a dir, a la captura de la informació 
geogràfica del territori. Aquesta pot realitzar-se per diferents mètodes, entre ells, es 
troben la topografia i el GPS – mitjançant mesures realitzades directament sobre el 
terreny –, la restitució fotogramètrica, la digitalització i la teledetecció, mitjançant la 
qual es captura també la informació alfanumèrica – que utilitzen documents analògics 
o digitals elaborats prèviament. El segon bloc està íntimament relacionat amb les 
entitats que composen la informació gràfica. De fet, la informació alfanumèrica és tot 
el conjunt d’atributs disponibles sobre les entitats geogràfiques d’estudi. 

5.2.1  Models de dades 
La informació geogràfica s’introdueix al SIG segons un model, mitjançant el qual es 
representa la realitat. Els dos models més emprats són els anomenats model vectorial i 
model raster. En ambdues estructures, és necessari que quedin reflectides les relacions 
espacials dels elements, el conjunt de les quals és el que es coneix com a topologia en 
el camp de les matemàtiques. En el camp de la cartografia, equival a les relacions 
existents entre cada objecte geogràfic i els del seu entorn, que poden ser de 
contigüitat, connectivitat, inclusió, etc. 

Si es treballa amb informació d’una zona àmplia, sense que importin molt els límits 
dels objectes, s’acostuma a emprar l’estructura raster amb la que es disposa 
d’informació contínua i es centra més l’interès en les propietats de l’espai. No obstant, 
si els límits de les entitats geogràfiques tenen gran importància per a l’aplicació i es 
volen recollir els objectes de forma individual, s’escollirà un model vectorial. A 
continuació, es descriuen les característiques més importants d’ambdós models de 
representació espacial. 

Model raster 
El model raster estructura l’espai en una sèrie d’elements discrets, mitjançant una 
retícula regular, generalment composta per cel·les quadrades, anomenades “píxels”. 
Cada píxel es considera indivisible i s’identifica per la seva posició, és a dir, el nombre 
de fila i de columna on s’ubica. Un element puntual es representa mitjançant una 
cel·la. Una seqüència de cel·les alineades representa un element lineal. Mentre que un 
polígon és representat per una agrupació de cel·les contigües. Els límits dels elements 
no queden registrats explícitament, però poden deduir-se a partir dels valors del 
píxels. És, doncs, un model que cobreix tot un territori i que permet representar 
variables que presenten una variació contínua. Un dels inconvenients d’aquest model 
és la manca d’exactitud a l’hora de localitzar els elements. Teòricament, es podrien fer 
cel·les tan petites com hom desitgés fins a arribar a la mateixa exactitud que les 
coordenades X i Y del model vectorial. Ara bé, es produirien unes necessitats 
d’emmagatzematge difícils d’assolir. Una capa constitueix un conjunt de cel·les amb 
un sol valor associat, relatiu a una determinada variable, per tant, s’haurà de treballar 
amb tantes capes com variables es vulguin estudiar. En principi, totes aquestes capes 
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han de basar-se en la mateixa retícula per a facilitar la comparació entre capes cel·la a 
cel·la. 

Model vectorial 
El model vectorial representa cada element com a una entitat independent mitjançant 
geometries primitives – punts, línies i polígons. Els elements puntuals es representen 
mitjançant un parell de coordenades (X,Y), que defineixen la posició del punt. Els 
elements lineals estan formats per un o més segments lineals, que s’uneixen 
mitjançant vèrtexs representats mitjançant coordenades (X,Y). Les superfícies es 
representen mitjançant les coordenades (X,Y) dels vèrtexs de les línies que formen el 
seu perímetre. És a dir, el límit que separa aquests elements del seu entorn es codifica 
explícitament. Aquest model també s’estructura en capes, cada una d’elles associada a 
un tipologia d’entitats gràfiques. Dins una mateixa capa, no poden coexistir dos tipus 
d’elements gràfics diferents i cada element pot tenir associades diverses variables. 

Per tal de fer constar les diferències que existeixen entre els dos models, es 
resumeixen, a la Taula  5-1, els avantatges i inconvenients de cada un d’ells: 

Model  Avantatges Inconvenients 

Vectorial 

- Bona presentació i resolució 
- Menys memòria requerida, major 
velocitat de procés 

- Facilitat de descripció i aplicació de 
la topologia 

- Estructura de dades complexa 
- Programes de tractament més 
complex 

Raster 

- Captura d’informació més ràpida 
- Estructura de dades més simple 
- Facilitat d’anàlisi espacial i 
simulació 

- Tecnologia més econòmica 

-  Gran volum de dades 
- Menor resolució i dificultat 
d’estructura en capes d’informació 

Taula  5-1 Avantatges i inconvenients entre el model vectorial i raster [28] 

5.2.2  Bases de dades 
La informació alfanumèrica s’emmagatzema a les bases de dades. El disseny de la base 
de dades requereix d’una anàlisi prèvia, i acurada, de la informació que es desitja 
incloure, per tal de definir conceptualment les relacions entre els diversos elements 
que la integren i crear el model de dades més adequat. El model de dades més usat és 
l’anomenat entitat–relació, que utilitza diversos elements. En primer lloc, consta de les 
Entitats, que són els elements més importants de la base de dades. En un SIG, són els 
objectes del món real que poden localitzar-se espacialment. Els altres elements són els 
Atributs, les característiques o variables associades a cada entitat. Per últim, la base de 
dades utilitza les Relacions. Són mecanismes que permeten relacionar unes entitats 
amb d’altres, permeten modelar i simular qualsevol tipus de situació i d’interacció 
entre dues entitats. Per a cada atribut es defineix una sèrie de valors possibles, però 
una entitat únicament pot tenir un sol valor associat a cada un dels seus atributs. El 
tipus de relació es defineix prenent el valor màxim d’elements d’una entitat que poden 
relacionar-se a un element d’una altra entitat. Així doncs, existeixen quatre tipus 
possibles de relacions entre entitats. Pot donar-se una relació una a una, de manera 
que, una vegada fixat un element d’una entitat, es coneix l’altra. Però, el més habitual 
és que les relacions siguin una a moltes, moltes a una o moltes a moltes. Existeixen 
diversos tipus de base de dades per a organitzar els elements del model entitat–
relació. Les bases de dades més emprades en els SIG són les relacionals i les 
orientades a objectes, que es descriuen en els següents apartats. 

Base de dades relacional 
La informació d’aquest tipus de base de dades està organitzada en un conjunt de 
taules a les que s’assigna un nom exclusiu. En aquestes taules, es representen tant les 
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entitats com les relacions. D’acord amb el model entitat–relació, els registres –files– es 
refereixen a les entitats de la mateixa tipologia i els camps –columnes–, als diferents 
atributs temàtics associats a cada entitat. Les taules poden relacionar-se amb d’altres 
de manera que es tingui informació completa dels diferents objectes analitzats. Cada 
fila o registre correspon a un element geogràfic i posseeix un identificador unívoc, que 
no es pot eliminar sense destruir la taula o la relació. L’identificador rep el nom de clau 
primària. Els valors de la clau primària són per definició irrepetibles i no poden ser 
nuls. Totes les columnes diferents de la clau primària, que contenen valors únics, 
depenen totalment d’aquesta, de manera directa i no transitiva. La clau primària 
serveix per a referir-se a altres taules de la base de dades i poder relacionar dos 
conjunts de dades diferents. Aquest tipus de base de dades és el més utilitzat en els 
SIG vectorials. El tractament de la informació és ràpid i senzill, la seva estructura és 
molt flexible i posseeixen un llenguatge de consulta específic. El llenguatge més comú 
de les bases de dades relacionals és el Structured Query Language [SQL]. 

Bases de dades orientades a objectes 
Aquest tipus de bases de dades s’estructuren entorn als Objectes. Un objecte és una 
entitat que té una situació representada pels valors de les variables i per un conjunt 
d’operacions que actuen sobre ella. Els objectes pertanyen a classes, que també tenen 
definides una sèrie de variables i d’operacions d’anàlisis. Cada classe d’objectes pot 
pertànyer a una superclasse, de la que hereta atributs i operacions. En aquesta 
estructura existeix la propietat anomenada polimorfisme, és a dir, que el mateix 
símbol d’operador actua de diferent manera sobre els diferents tipus d’objectes. 
Aquest tipus de base de dades té més flexibilitat en quant al tipus d’aplicacions que 
poden realitzar, ja que l’estructura és molt similar al món real. A més, són aplicacions 
molt estables per a usuaris no experts. Cal fer notar que les herències entre classes 
d’objectes estalvien molt espai a la memòria de l’ordinador. Però, per altra banda, cal 
dir que la velocitat de gestió és proporcional al nombre d’objectes, per tant, pot ser 
molt lenta. A més, la capacitat de construcció de la topologia i la cartografia base és 
més limitada que en els sistemes convencionals. Les bases orientades a objectes 
requereixen d’un treball inicial molt complicat i detallat de definició de les entitats més 
adequades per a cada aplicació en concret. S’ha de poder distingir clarament entre els 
elements que són objectes i el que són superclasse, variables i operacions i les 
propietats i funcions que es poden heretar i quines no. 

Sistemes gestors de la base de dades 
Una vegada definida la base de dades és necessari construir un sistema que permeti 
accedir i gestionar la informació que emmagatzema. L’eina que s’encarrega d’aquesta 
funció és el Sistema Gestor de les Bases de Dades (SGBD) [Database Management 
System (DBMS)]. Un SGBD és un programa per a l’emmagatzematge, manipulació i 
recuperació de la informació continguda en una base de dades en funció d’aspectes tal 
com el format de les dades, els camps de la base de dades o de determinades 
condicions que calgui que els registres compleixin per a un determinat camp. 

5.2.3  El software SIG ArcView 
El software emprat en la present tesina és el ArcView 3.2 de ESRI [Environment Services 
Research Institute] [13]. És un programa de sistemes d’informació geogràfica, 
compatible amb PC i workstation, que té una gran capacitat per a visualitzar, consultar 
i analitzar dades de forma espacial. Utilitza un model vectorial per a representar les 
dades gràfiques que gestiona i emmagatzema la informació alfanumèrica mitjançant 
una base de dades relacional. ArcView ofereix la possibilitat d’emprar dades 
emmagatzemades en altres formats o programes CAD i afegir dades de fitxers externs 
d’altres bases o creats per l’usuari. Existeix un conjunt de mòduls independents que 
funcionen sobre ArcView i que permeten realitzar operacions d’anàlisi addicionals. El 
3D Analyst és un d’ells i permet crear modelats del terreny amb estructura Triangle 
Irregular Network [TIN] i GRID, a partir de diversos mètodes d’interpolació de punts. A 
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més, posseeix eines de visualització 3D. L’Spatial Analyst és un altre mòdul 
independent que pot utilitzar, a més de les dades vectorials, dades en format raster, 
sobre els que es poden generar superfícies que es poden analitzar posteriorment, per 
exemple, per a crear mapes de pendents o modelar conques de drenatge. Per últim, es 
disposa del Network Analyst, que conté eines d’anàlisi de xarxes, que permet obtenir 
rutes òptimes entre dos punts d’un territori. 

Estructura de les dades 
Tots els components de les sessions d’ArcView s’emmagatzemen en un document 
anomenat projecte [Project] amb extensió *.apr. El projecte és l’encarregat 
d’emmagatzemar les referències de la ubicació, en el disc, de les dades espacials que 
es gestionen i de les dades temàtiques associades a aquestes. És a dir, que no conté 
les dades font pròpiament dites, però, en canvi, detecta qualsevol canvi d’ubicació, 
mostrant un quadre de diàleg que requereix la nova ruta. Un projecte s’estructura en 
diversos documents, que es visualitzen i gestionen des d’una finestra i que es 
descriuen a continuació: 

Les Vistes [Views] 

Les vistes són mapes interactius en els que s’estructuren les dades geogràfiques que 
existeixen en el SIG. Consten d’una taula de continguts de la vista, des d’on es 
controla la visualització de les dades espacials, organitzades per temes [Themes]. Les 
vistes disposen d’eines de consulta i anàlisi de les dades que s’hi representen. Aquests 
documents contenen les referències a les dades font, és a dir, que són vistes 
dinàmiques, doncs reflecteixen l’estat actual de la base de dades. Cada tema és una 
capa corresponent a una tipologia d’entitats gràfiques – punts, línies o polígons – que 
poden visualitzar-se a la vista. L’usuari pot treballar amb una o vàries capes 
simultàniament. L’ordre en el que s’afegeixen els diferents temes és el que segueix el 
SIG per a representar-les gràficament. No obstant, aquest és modificable des de la 
taula de continguts de la vista. 

Les Taules [Tables] 

Cada tema contingut en una vista té associada una taula, amb la informació sobre els 
atributs de les entitats gràfiques corresponents. Les taules permeten generar resums 
estadístics, ordenar dades i realitzar consultes. Permeten ressaltar un conjunt de 
registres a la taula, prèviament seleccionat a la vista i a l’inrevés, és a dir, seleccionar 
registres a la taula i observar-los ressaltats a la vista. Les taules d’ArcView també són 
dinàmiques, és a dir, mostren en tot moment l’estat actualitzat de les dades. ArcView 
permet accedir a taules de dades externes amb informació sobre les entitats dels 
temes que s’utilitzen, per relacionar-les, posteriorment, amb les taules inicials. Les 
taules de dades externes que poden afegir-se en un projecte requereixen fitxers en 
format dBASE, INFO o fitxer de text delimitats per espais o comes. 

Els Gràfics [Charts] 

Mitjançant ArcView, es poden elaborar representacions gràfiques a partir de les dades 
recollides a les taules o d’una selecció de les mateixes, obtenint una idea ràpida dels 
atributs associats als elements gràfics. Els gràfics reflecteixen l’estat actual de les 
dades de la taula, és a dir, són dinàmics. Es disposen de varis formats de gràfics a 
ArcView [de barres, de dispersió, de sectors, etc.] i, a més, és possible modificar el seu 
aspecte actuant sobre les propietats, la posició i la simbologia dels diferents elements 
dels que consta [eixos, títol, llegenda, etc.]. 

Les Composicions gràfiques [Layouts]. 

Una composició és un mapa mitjançant el qual es poden mostrar gràfics – tant 
primitius com elaborats per l’usuari –, taules i vistes. Serveixen per a preparar la 
impressió des de l’ArcView. Les composicions proporcionen gràfics i operacions 
pròpies d’un paquet estàndard de dibuix. 
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Els Scripts. 

Els scripts d’ArcView són programes o macros escrites en un llenguatge propi, 
l’Avenue. El llenguatge Avenue permet realitzar diverses operacions, des d’afegir nous 
controls per a executar un script fins a crear una aplicació personalitzada. És a dir, un 
script és un fitxer de text, escrit en codi Avenue, que té com a propòsits 
l’automatització de les tasques utilitzades més freqüentment, afegir noves funcions a 
l’ArcView i crear aplicacions completes. Un gran avantatge de l’estructura del software 
ArcView és que es poden utilitzar les mateixes dades en diferents projectes, sense la 
necessitat de duplicar-les. Qualsevol modificació en les dades es veurà actualitzada en 
tots els projectes on s’usin. 

Introducció de les dades 
ArcView permet introduir dades des de diferents formats gràfics i taules de bases de 
dades. La introducció d’aquestes en un projecte varia segons l’origen i el format dels 
temes amb els que es desitja treballar. La entrada de dades es realitza mitjançant 
l’addició de temes a les vistes. Els temes contenen la informació gràfica de les entitats 
espacials que es representen i la informació alfanumèrica associada, en forma de taula. 

Els fitxers de les dades gràfiques poden ser cobertures d’Arc/Info, fitxers de CAD, 
imatges o fitxers de formes [Shapefile] d’ArcView. Els dos últims s’introdueixen de la 
mateixa manera, fent una única diferència: el tipus de dades font. Serà Feature Data 
Source o Image Data Source, segons sigui un fitxer de forma o una imatge, 
respectivament. Abans d’introduir un fitxer procedent d’un programa CAD, cal 
carregar una extensió d’ArcView anomenada CAD Reader. Els formats de dibuix que 
s’admeten són el de Microstation amb extensió *.dgn, el d’AutoCad amb extensió 
*.dwg i el format d’intercanvi amb extensió *.dxf. ArcView permet també crear un 
fitxer de forma a partir d’un fitxer de text que contingui les coordenades X i Y 
d’elements puntuals. Per fer-ho, es crea un tema, amb format de text, on cada registre 
correspondrà a un element puntual que conté les coordenades X i Y com a camps. Des 
de la vista, és possible modificar el nom, copiar o esborrar definitivament qualsevol 
tema, mentre aquest no estigui en ús. L’opció anomenada Manage Data Source es 
troba al menú Arxiu [File] de la vista. 

Funcions principals dels SIG vectorials 
El software ArcView, com tot SIG vectorial, permet desenvolupar una sèrie d’accions 
que el fan útil i funcional en la gestió i tractament de dades geogràfiques. 

En primer lloc, és necessari que les dades que entren en el sistema tinguin un sistema 
de referència comú. La integració de la informació utilitzada en un SIG és important, 
doncs les fonts d’origen d’aquest poden ser molt variades. El SIG posseeix una sèrie 
d’eines que permeten digitalitzar i homogeneïtzar tota aquesta informació en quant 
a escales i sistemes de projecció. Un SIG vectorial permet realitzar consultes a la base 
de dades. Les consultes consisteixen bàsicament en seleccions d’un conjunt 
d’elements que compleixen una condició determinada establerta per l’usuari. La 
finalitat és obtenir un mapa o una taula –o ambdós– que contingui els objectes 
geogràfics que presenten un conjunt particular d’atributs espacials o temàtics, 
respectivament. La cerca d’aquests atributs particulars pot ser temàtica o espacial. En 
el primer cas, es localitzen els elements geogràfics que adopten algun dels valors 
temàtics d’un atribut especificat per l’usuari. Mentre que en la cerca espacial, l’objectiu 
és obtenir el valor temàtic associat a una certa localització del mapa o a alguns 
elements geogràfics. Existeix una altra funció dels SIG vectorials: la superposició de 
mapes. Partint de dos mapes font, s’obté un tercer amb la mateixa tipologia 
d’elements que el primer, però amb modificacions en els objectes espacials i els seus 
atributs. Segons la tipologia d’elements gràfics involucrats en la superposició, 
existeixen tres possibles superposicions. El SIG permet superposar punts en polígons, 
línies en polígons i polígons en polígons. El resultat serà diferent en cada cas. En el 
primer cas, s’obtindrà una capa de punts, que porta associada informació relativa a les 
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dues capes, utilitzant la relació topològica d’inclusió dels punts en els polígons. En el 
cas de la superposició de línies en polígons, s’obté una capa de línies que posseeix els 
atributs relatius al polígon al qual pertany. Les línies es fragmenten en la intersecció 
amb el perímetre del polígon. Per últim, si es superposen dues capes de polígons, la 
capa resultant també és de polígons. Aquest tipus de superposició té dos fases, la 
geomètrica, donant lloc a nous polígons, nous identificadors i una nova topologia, i la 
temàtica, on s’associen les dades temàtiques als nous polígons. La superposició 
geomètrica es pot realitzar mitjançant diferents operacions, en funció de l’àrea final 
que es desitgi representar. Si es realitza una unió, el mapa resultat conté la unió de 
l’extensió dels mapes superposats. Si, per contra, es duu a terme una intersecció, 
l’àrea del mapa final serà la comú als dos mapes font. Per últim, es pot executar 
l’operació clip –retall–, en la que l’àrea final és el resultat de retallar el mapa original 
amb el límit dels elements que formen el mapa superposat. En aquest cas, és 
important l’ordre dels mapes originals. En la fase temàtica, els atributs de la capa final 
varia segons quin tipus de variable siguin els atributs de les capes font. La 
superposició de mapes en un SIG vectorial és més complexa que en un SIG raster, 
doncs, en ella, s’involucren objectes de diferents capes. 

Tractament de les dades gràfiques 
Per a poder visualitzar els diferents temes i desplaçar-se per les vistes, existeixen 
vàries alternatives i opcions de treball que mostren en tot moment i amb claredat els 
elements que es desitgin. A cada instant, es poden visualitzar únicament els atributs 
que es requereixin. A ArcView, existeix una gran varietat d’operacions per al 
tractament gràfic de les dades, que es descriuen en detall i a nivell pràctic a [28]. 
L’escala de visualització pot adequar-se a les necessitats de forma instantània. A la 
barra d’eines, existeix un camp que mostra l’escala de la vista sempre que prèviament 
s’hagin definit les unitats cartogràfiques [Map Units] d’aquesta. ArcView permet definir 
un valor d’escala màxim i mínim per a cada tema, amb l’objectiu d’evitar l’aglomeració 
d’informació representada a la vista. Com ja s’ha esmentat, cal que les dades amb les 
que treballa simultàniament estiguin totalment integrades. És a dir, és necessari que es 
representin en la mateixa projecció. ArcView presenta una gamma àmplia de 
projeccions geogràfiques disponibles. Prèviament, és requereix haver definit les 
unitats cartogràfiques de la informació gràfica que s’està tractant. Per a modificar la 
projecció d’un tema, s’utilitza l’extensió Utilitat de Projecció [Projection Utility], on 
s’accedeix des de l’opció de programes del menú Inici de Windows. En els apartats que 
segueixen, es descriuen les eines i opcions, disponibles a ArcView, utilitzades per a 
gestionar i manipular la informació referent al sistema d’energia elèctrica de l’àmbit 
territorial d’estudi. 

5.3  Resum i conclusions 
Les dades referents als components del sistema d’energia elèctrica de la regió 
metropolitana de Barcelona han estat tractades amb l’objectiu d’avaluar els danys que 
podrien donar-se sobre aquests degut al fenomen sísmic. La base metodològica 
emprada en el present treball, HAZUS’99, requereix del coneixement de les 
coordenades d’aquestes dades. Per aquest motiu, s’ha escollit un Sistema d’Informació 
Geogràfica [SIG] per analitzar els elements del sistema d’energia elèctrica objecte 
d’estudi, doncs aquests sistemes són capaços de gestionar i analitzar dades 
georeferenciades de forma eficient i ràpida. Els SIG permeten gestionar gran quantitat 
de dades espacials per a la seva posterior anàlisi i representació gràfica. Són, per tant, 
adequades per una avaluació del risc sísmic com la que es duu a terme en el present 
treball. En concret, el software ArcView utilitza un model vectorial per a representar les 
dades gràfiques i emmagatzema la informació temàtica mitjançant una base de dades 
relacional. En el cas que es tracta en el present estudi, els límits de les entitats tenen 
gran importància. És per aquest motiu que un model vectorial és més adequat que el 
tipus raster. A més d’una millor resolució d’imatge, aquest model de representació 
gràfica requereix menor memòria i proporciona una major velocitat de processament 
de la informació. A més, el tractament de la informació temàtica mitjançant una base 



 

 
70

de dades relacional és ràpid i senzill, proporcionant una estructura molt flexible 
d’aquesta informació. ArcView treballa amb documents interactius –dinàmics–, 
estalviant, en gran mesura, en cost computacional. És possible gestionar i analitzar la 
mateixa informació des de diferents documents sense duplicar-la. A més, reflecteixen, 
en tot moment, l’estat actual de la base de dades. Cal destacar també que ArcView 
permet, en tot instant, visualitzar les entitats –els temes– que l’usuari desitgi i, dins de 
cada tema, mostrar els atributs que es requereixin. 




