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3. SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) 
 
 

3.1. QUÈ ÉS UN SIG? 
 
Un SIG és una eina informàtica que surgí com a necessitat d’assimiliar i 

analitzar informació geogràfica amb la finalitat d’obtenir conclusions. S’utilitza per a 
capturar i mostrar dades que estan georeferenciades en l’espai. El seu objectiu 
principal és revisar, manipular, analitzar i interrelacionar capes amb informació 
geogràfica. Tota aquesta informació s’utilitza a posteriori per a pendre decisions. 

 
Al llarg del temps han anat sortint diferents definicions de SIG, en funció del 

punt de vista del seu autor. Algunes definicions de SIG són: 
 
• “SIG és un model informatitzat del món real, descrit en un sistema de 

referència lligat a la Terra, establert per satisfer unes necessitats d’informació 
específiques responent a una sèrie de preguntes concretes” [ 17]. 

 
• “Un Sistema de información geográfica (GIS) es un sistema basado en el 
ordenador (CBS) que proporciona los cuatro siguientes conjuntos de 
capacidades para el manejo de datos georreferenciados: entrada de los 
datos, gestión de los datos (almacenamiento y recuperación), manipulación 
y análisis y salida de los datos” [ 18]. 
 
Des del punt de vista de la pràctica, un SIG és un sistema informàtic capaç 

de fer una gestió completa de dades georeferenciades; entenent-se aquestes com 
les dades geogràfiques o mapes que tenen unes coordenades geogràfiques reals 
associades, les quals permeten manipular i fer anàlisi amb dades reals com 
longituds, perímetres o àrees. Totes aquestes dades alfanumèriques associades als 
mapes, sumades a d’altres dades que vulguem afegir-hi, són gestionades per una 
base de dades integrada amb el SIG. 

 
Aquestes definicions, igual que en la majoria de les que existeixen a la 

literatura actual, estan basades en les funcions que són necessàries en un SIG. 
 
 

Gestió de la informació mitjançant un SIG 
 
Un SIG gestiona la informació mitjançant capes; un conjunt d’elements del 

mateix tipus formen una capa de dades, de manera que aquesta divisió en capes 
permet a l’usuari treballar amb la informació d’una capa concreta o bé amb 
diferents capes al mateix temps. 

 
 

3.2. HISTÒRIA DELS SIG 
 
L’existència de Sistemes d’Informació Geogràfica neix el 1963, a través del 

desenvolupament del CGIS (Canada Geographic Information System), de la 
formació del URISA (Urban and Regional Information Systems Association), de la 
fundació de ESRI (Environmental Systems Research Institute) el 1969, entre 
d’altres. Durant les dècades dels 60 i dels 70 els SIG es mantenen dins el camp de 
la investigació, fins els anys 80 que, juntament amb el llançament de nous satèl·lits 
a l’espai (Landsat, actualment conegut com ERTS-1; SPOT) i del desenvolupament 
de nova tecnologia informàtica, els SIG es fan un lloc en el mercat. A partir del 
1990 la disponibilitat d’informació SIG i de productes Desktop Mapping per entorn 
Windows han propiciat la seva aplicació en empreses privades, que l’utilitzen com 
usuaris finals més que com a productors d’informació [ 19]. 
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3.3. FUNCIONS I EINES D’UN SIG 
 
Les capacitats d’un SIG poden resumir-se en: 
 
- Funcions d’entrada i codificació digital de la informació 
- Procediments de depuració i neteja 
- Funcions de gestió de la informació espacial 
- Funcions d’anàlisi i processament de dades 
- Funcions de sortida/representació gràfica i cartogràfica de la informació. 
 
Alguns avantatges útils d’un SIG a nivell d’usuari són: 

- Conèixer tota la informació continguda en una determinada posició del 
mapa, el contingut de la qual està guardat i no apareix de forma visual. S’ha 
de recalcar que si un mapa contingués tota la informació escrita en paper, hi 
hauria zones saturades d’informació; un SIG ofereix la possibilitat de 
disposar de tota la informació desitjada, podent accedir a ella en qualsevol 
moment. 

- Identificar què hi ha en un determinat indret, ja que si es situa el cursor 
sobre un element o entitat geogràfica. 

 - Fer anàlisis espaials i localitzar punts o zones en els quals les dades 
compleixen condicions especials; de manera que no només fa de gestor de 
dades, sinó que facilita a l’usuari una interacció amb elles. 

 
- Fer valoracions de tendència; és a dir, saber quines diferències s’han 
produït en un àrea determinada al llarg del temps, com per exemple canvis 
en els usos del sòl, existència o no de processos d’erosió, etc. 
 
- Establir patrons de distribució espaial i temporal; és a dir, si una 
determinada característica o esdeveniment segueix una distribució espaial o 
temporal concreta. 
 
Un SIG està format, bàsicament, per quatre elements i en funció de les 

característiques de cada un d’ells es parla de SIG més o menys potent. Aquests 
quatre elements es valoren en funció de com: 

 
a) Captura i georefernciació de la informació: per tal d’obtenir informació del 

territori a través de coordenades que posicionen geogràficament la informació a 
l’espai. Si la informació està en format paper s’haurà de digitalitzar. 

 
b) Consultes geogràfiques: el SIG ha de respondre consultes relacionades 

amb la informació associada als mapes i localitzar espaialment on es situa aquesta 
informació. 

 
c) Anàlisi espaial: consisteix en gestionar la informació espaial a través de 

propietats topològiques per a obtenir noves capes de dades. Amb la topologia es té 
coneixença de la relació entre un element i els que el rodegen (els veïns). 

 
d) Visualització dels resultats: un SIG vectorial treballa amb objectes lineals, 

puntuals, poligonals, i pot treballar en qualsevol escala i sistema de projecció. 
També ha de permetre visualitzar la informació amb simbologia diferent al gust de 
l’usuari. 
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3.4. ARCVIEW I AVENUE 
 
ArcView GIS és un programa de sistemes d’informació geogràfica per a PC i 

workstation, d’ ESRI (Environemental Systems Research Institute) [ 20]. Tot i que 
la seva primera versió es dirigí principalment cap a la maquetació dels resultats 
obtinguts mitjançant l’ús d’un altre programa, actualment té una gran capacitat per 
a visualitzar, consultar i analitzar dades de forma espaial. 

 
Treballa en format vectorial, amb capes d’informació geogràfica que poden 

contenir punts, línies o polígons. La informació geogràfica utilitzada en ArcView 
s’emmagatzema en un projecte que té extensió *.apr, el qual conté informació 
gràfica, taules associades, rutes dels fitxers, etc. Cada projecte pot estar format per 
cinc tipus diferents de documents: 

 
• Vistes, on s’agrupa la informació gràfica distribuïda en temes; cada vista 

conté una finestra gràfica i una taula de continguts associada a cada tema o capa. 
• Taules, associades a cada un dels temes; contenen atributs de les entitats 

gràfiques corresponents a cada tema. També existeixen les taules externes, no 
vinculades als temes de la vista, les quals es poden relacionar i/o vincular amb les 
altres taules. 

• Gràfiques, s’elaboren a partir dels atributs de les taules o d’una selecció 
d’aquests; hi ha diferents tipus de gràfiques: de barres, de sectors, de dispersió, 
etc. 

• Composicions gràfiques, on es recull la informació total d’un projecte, per 
tal de fer una presentació per impressora en forma de mapes temàtics, informes, 
resultats de consultes, etc. 

• Scripts, es tracta de programes creats amb el llenguatge de 
desenvolupament propi de l’ArcView, anomenat Avenue, que permeten 
automatitzar feines o accions utilitzades amb freqüència; generalment aquestes 
funcions estan associades a un botó o menú que es pot personalitzar també des del 
propi Avenue. Un script seria l’equivalent a una macro amb Excel o Word. 

 
Permet la possibilitat d’utilitzar dades emmagatzemades en formats d’altres 

SIG o programes CAD, i afegir dades des de fitxers de bases de dades o creats per 
un mateix. Els requisits necessaris són un mínim de 24 Mb RAM (32 Mb 
recomenat), 17 Mb de memòria virtual i 1.8 Mb d’espai lliure en disc per a fitxers 
temporals durant la instal·lació. Es recomana un monitor de 256 colors o superior. 
Pot executar-se sota diferents plataformes: Windows NT, Windows'95, 98; Apple 
Macintosh; UNIX [ 21]. 

 
 

3.5. MODELS DIGITALS DEL TERRENY EN ARCVIEW 
 
Els Models Digitals del Terreny (MDT) o Models Digitals d’Elevacions (MDE) 

són una estructura numèrica de dades que representa la distribució espaial de 
l’altitud de la superfície del terreny. A partir del MDE es poden obtenir models 
derivats senzills que reflecteixen les característiques morfològiques simples, com 
pendent, orientació, etc.  

 
Els MDT poden ser vectorials o ràster. Els vectorials s’obtenen a partir d’un 

procés de triangulació TIN (Triangulated Irregular Network), on els punts no 
segueixen una estructura regular i tenen un atribut d’altitud (Z). Els ràster, en 
canvi, estan formats per una malla regular formada per cel·les o pixels [ 22]. 

 
Com s’explica més endavant, en aquest treball els MDE s’han obtingut a 

partir d’uns fitxers en el qual la informació estava en format ràster (veure Taula 
2.). S’han utilitzat diferents funcions de l’ArcView, des de les que permeten 
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importar la informació recollida en taules i descarregar-la en forma de vista, fins a 
la creació d’scripts propis vinculats a vistes i crear nous temes i les seves taules 
associades (veure capítol 5).  

 
Per aquest motiu s’ha fet imprescindible l’ús d’uns mòduls independents que 

funcionen sobre ArcView i permeten realitzar operacions d’anàlisi addicionals. Sense 
dues d’aquestes extensions no hagués estat possible aquest estudi ni la obtenció 
dels resultats que més endavant s’exposen. Aquestes extensions són: 

 
3D Analyst 
 
Permet crear modelats del terreny amb estructura Triangle Irregular 

Network (TIN) i GRID per a dades contínues com l’elevació del terreny o gradients 
de temperatura. Permet també realitzar estructures grid a partir de dades de punts 
mitjançant interpolacions pel mètode Inverse Distance Weighting (IDW), Spline o 
kriging. Les eines de visualització 3D que té permeten realitzar perspectives sobre 
les quals fer funcions d’anàlisi.  

 
Spatial Analyst 
 
Aquest mòdul presenta l’avantatge de poder utilitzar, a més de les dades 

vectorials que maneja ArcView, models de dades ràster sobre els quals poden 
generar-se superfícies que posteriorment s’analitzaran per a crear mapes de 
pendents o modelar conques de drenatge. Les eines de creació d’histogrames 
faciliten la consulta i anàlisi de zones de risc d’inundacions o lliscaments del 
terreny. Les eines de creació de mapes i gràfiques d’aquesta extensió permeten 
també localitzar zones visibles o no des d’una localització específica, per exemple 
les zones òptimes per a instal·lar una torre de telecomunicacions o una torre de 
vigilància per a la localització d’incendis.  

 
 


