
SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA APLICATS A L’ANÀLISI TERRITORIAL 
14481 

Professor: Joan Membrado 
Universitat de València 

Concepte de cartografia temàtica 
Importància per a la geografia i unes altres ciències. Aplicacions 

La informació geogràfica 
Tipus d’informació 

CONTINGUTS 
Unitat temàtica 1 

 



CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
<http://redgeomatica.rediris.es/carto2/arbolT/arbolT.htm> 
Entre les moltes classificacions possibles que es poden fer dels mapes, la més senzilla i típica 
consisteix a separar: 
• Cartografia topogràfica (o general, si es tracta d’escales petites) 
• Cartografia temàtica 

http://redgeomatica.rediris.es/carto2/arbolT/arbolT.htm
http://redgeomatica.rediris.es/carto2/arbolT/arbolT.htm
http://redgeomatica.rediris.es/carto2/arbolT/arbolT.htm


MAPA TEMÀTIC 

Segons la ICA: 
mapa temàtic → 
Aquell dissenyat 
per mostrar 
característiques o 
conceptes 
particulars.  
En l’ús convencional 
dels mapes, això 
exclou els mapes 
topogràfics. 



Mapa = representació de 
l’entorn. 
 
Concepte molt ampli = 
elements visibles, però 
també qualsevol 
fenomen amb variabilitat 
espacial. 
 
Precipitacions mitjanes 
Espais protegits 
Duresa de l’aigua 
Consum d’oli d’oliva 
... 
variables espacials  
susceptibles de ser 
representades  
en un mapa. 
 

CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 



1.1. IMPORTÀNCIA PER A LA GEOGRAFIA I UNES ALTRES CIÈNCIES. 
APLICACIONS 

 
La cartografia temàtica → 
eina fonamental per a la geografia → 
però també per a unes altres ciències →  
com ara l’enginyeria topogràfica i cartogràfica, i per extensió en l’enginyeria en 
general, però també →  
en economia, en sociologia i en totes les ciències que utilitzen anàlisis espacials 
per als seus estudis. 
 
  
La cartografia temàtica s’usa sobretot per a la gestió del territori → urbanisme, 
recursos naturals i medi ambient. 
 
Els mapes temàtics poden ser tan diversos com realitats són representables → 
vies de comunicació, nuclis de població, densitat de població, usos del sòl, xarxa 
fluvial, altituds, etc. 







1.1. IMPORTÀNCIA PER A LA GEOGRAFIA I UNES ALTRES CIÈNCIES. 
APLICACIONS 
Com a mostra de la diversitat de temes objecte de la cartografia 
temàtica, enumerem els títols dels grans temes que consten en l’Atlas 
Nacional de España (IGN-CNIG): <http://www2.ign.es/ane/ane1986-
2008/>. 

http://www2.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://www2.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://www2.ign.es/ane/ane1986-2008/


1.1. IMPORTÀNCIA PER A LA GEOGRAFIA I UNES ALTRES CIÈNCIES. APLICACIONS 
Com a mostra de la diversitat de temes objecte de la cartografia temàtica 
enumerem els títols dels grans temes que consten en el National Atlas of Canada. 



CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
<http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo14/contenidos/cartem1.htm> 
 
“Cartografía temàtica és la que, utilizant com a suport cartografía bàsica, 
desenvolupa algun aspecte concret d’una información addicional específica” (Llei 
d’ordenació de la cartografia d’Espanya del 1986). 
 
<http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo14/contenidos/cartem1.htm> 
 
Segons l’Associació Internacional de Cartografia: 
“Un mapa temàtic persegueix l’objectiu d’evocar en la ment del receptor del 
missatge cartogràfic una imatge precisa i clara de l’ambient espacial del 
fenomen (ICA, 1993)”. 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo14/contenidos/cartem1.htm
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo14/contenidos/cartem1.htm


CONCEPTE DE CARTOGRAFIA 
TEMÀTICA 

 
El mapa temàtic empra variables visuals o 
retinianes (forma, color, orientació, gra, 
valor i grandària) per a representar 
mitjançant objectes geomètrics els 
fenòmens del món real. 
 
L’ús d’aquestes variables visuals o 
retinianes s’ajusta a dos aspectes 
significatius: 
 
el tipus de dades que es vulga representar, 
és a dir dades quantitatives o qualitatives; 
 
el tipus d’implantació gràfica dels objectes 
geomètrics, aspecte que depèn de l’escala 
de treball i en defineix la implantació 
puntual (simb. prop.), lineal (xarxes, fluxos, 
isoietes) o superficial (coropletes, 
corocromàtic). 
<http://www.slideshare.net/isaacbuzo/map
as-temticos> 
 

http://www.slideshare.net/isaacbuzo/mapas-temticos
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/mapas-temticos
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/mapas-temticos
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/mapas-temticos


CONCEPTE DE CARTOGRAFIA 
TEMÀTICA 

 
Components d’un mapa temàtic 

 
1. Un mapa base 
2. Un mapa de contingut temàtic 
 
L’usuari ha d’integrar les dues components 
durant la lectura del mapa. 
 
Mapa base → informació espacial → Ha 
d’incloure únicament la quantitat 
 d’informació necessària. 
 
Contingut temàtic → són importants la 
simplicitat i la legibilitat d’aquest. 



CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
Elements que es poden incloure en el mapa 
base: 
 
Retícula (xarxa de línies de referència en el traçat 
de croquis, dibuixos o gràfics) →  xarxa de 
meridians i paral·lels. 
 
El sistema d’orientació general es pot oferir 
també per mitjà de petits mapes de localització a 
escales més petites en què es mostra la posició 
de l’àrea representada sobre el mapa general. 
 
La retícula pot ser molt útil per a excursionistes 
amb GPS. 
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CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
Elements que cal incloure en el mapa base: 
LA XARXA FLUVIAL → bon sistema de referència 



Elements que cal 
incloure en el mapa 
base: 
EL RELLEU 
Molts temes → 
relacionats amb el 
relleu. 
La representació 
d’aquest en el mapa 
base → depèn de 
l’escala final del 
mapa i de la tècnica 
de representació → 
mera representació 
simbòlica (només 
serralades), 
ombrejat → pot ser 
informació suficient 
(excepte en grans 
escales → on s’usen 
corbes de nivell). 



Elements 
que cal 
incloure en 
el mapa 
base: 
EL RELLEU 
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CONCEPTE DE CARTOGRAFIA 
TEMÀTICA 

Elements que cal incloure en el mapa 
base: 
POBLACIONS 
Informació important → especialment 
mapes de geografia humana enfront de la 
geografia física. 
Paper referenciador → poblacions 
importants → inclusió en mapes físics. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Land_of_Valencia,_NASA_satellite_image.jpg


Elements que cal incloure: 
VIES DE COMUNICACIÓ 
Carreteres i ferrocarrils → 
importants com a mapa base. 
En alguns casos → element 
relacionat amb la informació 
temàtica. 



Elements que cal incloure en el mapa base: 
UNITATS ADMINISTRATIVES 
Elements topogràfics primaris → geografia 
humana → de vegades úniques referències del 
mapa base. 
De vegades convé eliminar-ne el límit. 



CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
Elements que cal incloure en el mapa base: 
El mapa topogràfic → pot usar-se com a mapa base per a mapes temàtics. 
Però no sempre és útil en la seua forma original (ho és en mapes excursionistes, a grans 
escales). 
En la majoria de casos → massa informació i colors → interferència en la lectura de la 
informació temàtica. 
Si la informació topogràfica → sobreabundant → s’ha d’eliminar. 



ESCALA DEL MAPA BASE. L’elecció de l’escala → conseqüències importants en l’aparença del mapa i en el 
potencial d’aquest com a mitjà de comunicació. 



CONCEPTE DE CARTOGRAFIA TEMÀTICA 
 
ELECCIÓ DE LA PROJECCIÓ 
 
Representació de la Terra en plans de paper o pantalla → certes deformacions. 
Impossible respectar superfícies, angles i distàncies en una mateixa projecció. 
Possible mantenir alguna d’aquestes → classificació bàsica de les projeccions en: 
 
Projecció equidistant → mostra correctament distàncies, a partir del centre de la 
projecció, entre els llocs de la Terra (Miller).  
 
Projecció equivalent → mostra les veritables superfícies de continents o oceans → 
possible comparar superfícies → forma de continents i oceans distorsionada (Peters).  

Projecció conforme → mostra correctament 
els angles entre paral·lels i meridians en el 
globus terrestre → la que millor reprodueix la 
forma de continents i oceans → distorsiona les 
superfícies (Mercator). 
 
Projecció afilàctica → ni conformitat, ni 
equivalència ni equidistància → solució de 
compromís per a determinats usos (UPS). 



Dalt esquerra equivalent (Peters)  
Dalt dreta conforme (Mercator) 
Dreta equidistant (Miller) 
 



COMPILACIÓ DEL CONTINGUT TEMÀTIC 
 
1r pas → adquisició i reunió de les dades → cal dirigir-se a les fonts adequades. A la 
pràctica → és l’obstacle més gran que cal salvar. 
 
Dades i materials utilitzats en la preparació de mapes temàtics → molt diversos → gran 
nombre de temes potencialment implicats. 
 
Dades estadístiques → especialment importants → cartografia temàtica → requisit previ 
per al seu ús → classificació en unitats de grandària apropiada. 
 
Pot ser que les dades → provinguen de diferents organismes → i no siguen comparables. 
 
2n pas → homogeneïtzar → obtenir unes altres dades que sí que siguen comparables. 
3r pas → anàlisi i processament aplicant mesures estadístiques apropiades. 
4t pas → plantejament de la seua representació gràfica. 



CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUALITATIVA I QUANTITATIVA 
 
Mapes qualitatius → mostren la distribució espacial o la situació d’un grup de dades 
classificats en escales de mesura nominals (no numèriques), per la qual cosa el lector no 
pot determinar relacions d’ordre ni de quantitat. Per exemple mapes de sòls, geològics, 
etc. (SIOSE). 



CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUALITATIVA I QUANTITATIVA 
 
Mapes quantitatius → mostren aspectes espacials de dades numèriques. 
Sovint → única variable cartografiada → el mapa se centra en la seua variació d’un punt a 
un altre de l’espai geogràfic. Aquests mapes mostren les dades com a mínim en una escala 
ordinal i normalment en escales d’interval i d’índex. 
 
Recordem breument que poden distingir quatre tipus d’escales de mesura de les dades 
que, en ordre creixent de precisió, són: 
 
a) Escalat nominal: subdivisió de les dades basada en consideracions qualitatives. 
 
b) Escalat ordinal: diferenciació de les dades segons una classificació jeràrquica sense cap 
valor numèric expressat. Parteix de la diferència qualitativa per establir-ne una de 
quantitativa → incorpora un rang (poble, ciutat, aldea,...). 
 
c), d) Escalat d’intervals i proporcionals: subdivideixen la característica en classes amb 
quantitats exactament definides i expressades. Distingim l’escalat d’intervals del 
proporcional si la posició del zero és arbitrària o absoluta. 
 
 



CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUALITATIVA 
Dades organitzades → escala de mesura nominal → variables visuals → sense cap 
jerarquia visual. 
S’utilitzen → símbols de punts, línies i, sobretot, superfícies (mapes geològics, usos del sòl, 
etc.). 
Confecció de simbologia adequada → hi ha o no convencions que cal respectar? 
Necessitat de generalitzar el contingut temàtic → classificació no del tot exacta (SIOSE). 

SIOSE: 
 
Menys d’1 
ha en 
urbà. 
 
Menys de 
2 ha en 
rústic. 



Cartografia qualitativa de dades PUNTUALS → mostren la característica o l’atribut implicat 
i la seua situació específica. L’atribut → es representa mitjançant símbols puntuals 
geomètrics (fàcilment situables), pictòrics (fàcilment recognoscibles) o literals utilitzant 
variables visuals → sense jerarquia visual (diferenciats per forma, orientació, to,...). 

CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUALITATIVA 



CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUALITATIVA 
Cartografia qualitativa de dades puntuals 



Cartografia qualitativa de dades LINEALS → mostra les característiques d’una manera 
lineal definida (carreteres, ferrocarrils, rius, rutes de viatges, etc.). 



Cartografia qualitativa de dades 
SUPERFICIALS 
 
Majoria de mapes qualitatius. 
 
Mapes de sòls, geològics, 
forestals, etc. → informació 
qualitativa o descriptiva sobre la 
distribució de diferents temes. 
 
Per a la distinció qualitativa de 
les superfícies s’empren colors 
variant-ne únicament el to → en 
blanc i negre → trames de 
grisos. 



CARTOGRAFIA TEMÀTICA QUANTITATIVA: INTRODUCCIÓ 
Majoria mapes temàtics → criteris de quantitat. 
Multitud de recursos gràfics → 
Mapes de punts 
Símbols proporcionals 
Isolínies 
Coropletes 
Cartograma 
Mapes de flux 
Gràfics i diagrames 
 
L’elecció d’una o una altra d’aquestes tècniques → depèn de diversos factors → 
 
Caràcter del fenomen 
Tipus i complexitat de la informació quantitativa 
Propòsit del mapa 
Escala del mapa 
Espai disponible 
 
Mapa quantitatiu → cal obtenir i processar dades numèriques complexes i abundants. 
Passos → obtenir les dades, analitzar-les, homogeneïtzar-les i resumir-les o generalitzar-
les. 



 

Unitat temàtica II (1) 

 

Eines informàtiques per a l’elaboració de 

cartografia temàtica 

Introducció als 

Sistemes d’Informació Geogràfica 

 
 Aplicació dels SIG a projectes cartogràfics 

<http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/sig/intro/compo.htm#hard> 
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1. Què és un SIG? 
Un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG o GIS) relaciona conjunts de dades 

per mitjà de la seua localització geogràfica per satisfer demandes 

espacials. 

Una definició més complexa podria ser Conjunt de  

• maquinari (hardware), 

• programari (software), 

• dades geogràfiques, 

• mètodes i 

• personal tècnic  

que 

• captura, 

• emmagatzema,  

• manipula,  

• analitza i 

• presenta  

eficientment dades geogràfiques referenciades (amb coordenades 

geogràfiques), per a resoldre problemes complexos de planejament i 

gestió, mitjançant el maneig i l’anàlisi amb dades alfanumèriques 

associades a les dades geogràfiques i gestionades per una base de dades. 



MAQUINARI: Ordinador on opera el SIG. Equips centralitzats o configuracions 

individuals desktop (sobretaula, connectat a la llum) o laptop (portàtil). 

 

PROGRAMARI: Qualsevol programa SIG amb les funcions i les eines que es 

requereixen per emmagatzemar, analitzar i mostrar informació geogràfica. El més 

usat és ArcGIS, però també està Geomedia, o GVSIG. 

 

DADES: És el component més important. Un SIG integra dades espacials amb 

fonts estadístiques. Les dades del SIG porten associat un identificador de 

localització (coordenades) i una sèrie d’observacions alfanumèriques. Tant les 

dades geogràfiques com les alfanumèriques poden ser recollides mitjançant treball 

de camp (recursos propis) per una empresa o institució (proveïdor de dades) o a 

través d’Internet. 

 

 

 

PERSONES: La tecnologia SIG està limitada sense les 
persones que administren el sistema i les que duen a 
terme els plans de desenvolupament per aplicar-los als 
problemes del món real. 
 
MÈTODES: Perquè un SIG tinga èxit, aquest ha d’operar 
d’acord amb un pla ben dissenyat i estructurat. 

<http://www.dei.uc.edu.py/tai2003/gis/funcionamiento.html> 

http://www.dei.uc.edu.py/tai2003/gis/funcionamiento.html


1. Què és un SIG? 

 
Per què és important? 
 
Les solucions a molts problemes freqüentment requereixen accés a informació que 
només és relacionable a través de la geografia (distribució espacial).  
 
La tecnologia GIS emmagatzema, manipula i analitza informació geogràfica i, per tant, 
permet una presa de decisions millor en qüestions de distribució espacial. 

Entre les possibilitats d’un SIG 
destaca la capacitat de treballar 
amb diferents mapes (capes 
temàtiques) per a un mateix 
territori. 
 
Mitjançant la utilització d’aquesta 
informació, un SIG és capaç de 
processar i analitzar integradament 
totes les capes emmagatzemades, i 
crear mapes teòrics nous. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Sig.jpg


1.1. Els SIG i els altres sistemes d’informació afins 

• <http://ocw.upm.es/proyectos-de-ingenieria/fundamentos-de-los-sistemas-

de-informacion-geografica/contenidos/Material-de-clase/tema1.pdf> 

 

• Els sistemes CAD (Computer Aided Design) van nàixer per a dissenyar i 

dibuixar objectes nous. Representen objectes en 2D i en 3D, molt usats per 

professionals del disseny i la representació com ara enginyers, arquitectes, 

delineants, etc. 

• Els CAD han derivat cap a la cartografia automàtica → amb eines 

específiques per a la cartografia (elecció de trames, símbols cartogràfics, 

llegendes) i diferents capes temàtiques → millor procés de producció (+ 

qualitat, + rapidesa, - cost). 

• Els CAD ofereixen alguns avantatges → cartografia d’alta qualitat, però no 

per a l’anàlisi d’informació geogràfica. 

• Diferència entre CAD i SIG → 

SIG → volum i diversitat de dades molt més gran, mètodes d’anàlisi 

espacial (a través d’una base de dades). 

CAD → no generen topologia → no reconeixen les relacions entre els 

diferents elements representats → limita extraordinàriament les capacitats 

d’anàlisi. 
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• Els sistemes de gestió de bases de dades (SGBD) → emmagatzemen i 

tracten informació alfanumèrica. Poden tractar grans volums d’informació, però 

no tenen funcionalitats gràfiques. Són un component essencial dels SIG. 

 

• Els sistemes de tractament d’imatges de satèl·lit (teledetecció) i les 

ortofotografies → tracten la informació obtinguda a partir de sensors remots 

que capten la radiació que emet la superfície terrestre. Són un camp cada 

vegada més proper als SIG → hui la teledetecció es considera una font per 

alimentar els SIG. 

 

• Es poden establir diferències atenent als seus objectius:  

 CAD → produeix un dibuix: una casa, un esquema de xarxa viària, etc. 

 Cartografia automàtica → produeix específicament mapes. 

 SGBD → tracta bases de dades d’acord amb els requisits de l’usuari. 

 Teledetecció → interpreta valors de la radiació emesa per la superfície terrestre 

i registrada per mitjà d’un sensor remot. 

 

 

 

 



• Per la seua banda, el SIG té com un dels seus objectius principals la producció 

d’informació espacial nova a través de l’anàlisi. 

Però un SIG utilitza: 

• la tecnologia CAD per introduir informació gràfica en el sistema,  

• les possibilitats de la cartografia automàtica, 

• els sistemes de gestió de bases de dades i 

• la informació (atributs temàtics dels objectes) provinent dels sensors remots 

tant per alimentar el sistema com per presentar directament la informació de 

mapes ràster. 

 

Del que s’ha exposat es dedueix que si bé hi ha moltes coses en comú entre els SIG 

i cadascuna de les altres tecnologies descrites, els SIG presenten un tret 

diferencial: l’anàlisi espacial.  

 

Les qüestions principals que pot resoldre un SIG són, ordenades de menys a més 

complexitat:  

 

• Localització: Què hi ha a...?  Condició: On es troba?  

• Tendència: Què ha canviat des de...? Rutes: càlcul de rutes òptimes entre 

punts. 

• Distribució: Quin patró de distribució hi ha? Modelització: Què passa si...? 



1.2. Com funcionen els SIG? 

• El SIG funciona com una 

base de dades amb 

informació geogràfica 

(dades alfanumèriques) que 

es troba associada per un 

identificador comú 

(coordenades) als objectes 

gràfics d’un mapa digital.  

 

• D’aquesta manera, si 

s’assenyala un objecte, se’n 

coneixen els atributs i, 

inversament, si es pregunta 

per un registre de la base 

de dades, se’n pot saber la 

localització a la cartografia. 



1.2. Com funcionen els 

SIG? 

 El SIG separa la informació en capes 

temàtiques (layers) que es poden 

enllaçar geogràficament. Aquest 

concepte simple, però extremadament 

poderós i versàtil, és crític en la 

resolució de molts problemes, com ara 

la ubicació de supermercats o 

d’hospitals en funció de la densitat de 

població i de l’accessibilitat en una ciutat 

determinada, risc d’inundació i afecció a 

la població, etc. 

 Topologia: en un SIG, són les relacions 
espacials entre els diferents elements 
gràfics del mapa. Relacions de 
proximitat (dos polígons que es 
toquen), inclusió (un polígon que 
n’inclou un altre), connectivitat (dos 
camins que es toquen) i veïnatge (un 
polígon que es troba a una distància 
determinada d’un camí). 



1.3. Representació de les dades 

• Hi ha dues maneres d’emmagatzemar les dades en un SIG: vector i ràster. 

• Les dades SIG representen els objectes del món real (carreteres, usos del sòl, 

altituds), que es poden dividir en objectes discrets (una casa) i continus 

(quantitat de pluja caiguda, altituds).  

 

• MODEL VECTOR: els vectors mantenen les característiques geomètriques de les 

figures i els fenòmens representats són discrets, és a dir, de límits definits. 

• Per modelar digitalment les entitats del món real s’utilitzen tres elements 

geomètrics: el punt, la línia (arc) i el polígon. 

 



 

Punts: entitats geogràfiques que poden 

ser expressades per un únic punt de 

referència: pous, pics d’elevacions o 

punts d’interès.  

No és possible fer-ne mesuraments.  

Poden representar zones a una escala 

petita, com ciutats en un mapa del 

món. 

Línies: per a rius, camins, ferrocarrils o 

corbes de nivell.  

Es pot mesurar la distància.  

En grans escales els rius i carreteres 

poden ser representats com a polígons.  

Polígons: són bidimensionals i representen 
elements geogràfics que cobreixen una àrea 
particular de la superfície de la terra (llacs, 
parcs naturals, edificis, províncies, o els usos 
del sòl, per exemple).  
Es pot mesurar àrea i perímetre. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/DimensionesdelosdatosSIG.jpg


• MODEL RÀSTER o retícula és qualsevol tipus d’imatge 

digital representada en cel·les o píxels.  

• Se centra en les propietats de l’espai més que en la 

precisió.  

• Divideix l’espai en píxels regulars, cadascun d’un únic 

valor. 

• Una combinació d’aquests píxels crea una imatge ràster. 

• La imatge digital (ràster) reflecteix una abstracció de la 

realitat.  

• Les fotografies aèries són dades ràster amb el propòsit 

de mostrar un mapa base sobre el qual digitalitzar.  

• Uns altres conjunts de dades ràster són elevacions (un 

MDT), reflexió d’una particular longitud d’ona de la llum 

(teledetecció), etc. 

 

• Les dades ràster s’emmagatzemen en TIFF, JPEG, 
etc.  

• Com més grans siguen els píxels menor n’és el 
detall (resolució), però són més manejables. 

• El ràster representa elements continus. 
• Tant els ràster com els vectors presenten 

avantatges i desavantatges.  
• Els SIG moderns tenen la capacitat de manejar els 

dos models. 



• Avantatges del model vector: 

Més precisió   Menys volum d’emmagatzematge 

Relacions espacials implícites Facilitat en certes operacions 

d’anàlisi 

 

• Desavantatges del model vector: 

Complexitat d’anàlisi (superposició de polígons, un canvi en un 

element n’afecta molts). 

• Se sol utilitzar per a escales mitjanes i grans (cadastre, gestió 

urbana, arqueologia,...). 

 

• Avantatges del model ràster: 

 Simplicitat  Captura fàcil i ràpida (Terrasit) 

 Se simplifiquen algunes tasques d’anàlisi (no superposicions) 

 

• Desavantatges del model ràster:  

 Precisió limitada al píxel  Gran volum 

d’emmagatzematge 

 Pitjor eixida cartogràfica  Complexitat canvi de 

projeccions 



2. Introducció de dades en un SIG 

2.1. Introducció: 

El fonament principal de tot SIG gira entorn de les seues dades. De les dades 

depenen la qualitat, la funcionalitat i l’operativitat del SIG. 

Si les dades són de “mala” qualitat (escassetat, mala organització, males 

codificacions, associacions heterogènies, estructura deficient,...), les 

anàlisis que ens retorna el SIG tampoc són de qualitat.  

 

La metodologia habitual per a la introducció de dades és la següent: 

1. Captura de la informació. 

Per a això es fan servir diferents mètodes (digitalització de plànols, fitxers 

CAD, ortofotos, o fins i tot uns altres SIG,...). 

2. Preparació de la informació. 

És imprescindible que tota la informació estiga “perfecta” dins del SIG, 

perquè es puguen dur a terme totes les anàlisis pertinents. 

3. Associació de les dades gràfiques i alfanumèriques.  

 Cada element gràfic té associats uns atributs alfanumèrics, per exemple, si 

el nostre element gràfic representa un riu, un dels seus atributs 

alfanumèrics pot ser el seu cabal mitjà anual. L’associació d’aquestes 

dades és una de les qüestions principals en un SIG, si aquesta fusió no es 

fa correctament, les anàlisis posteriors són incorrectes o defectuoses. 



2. Introducció de dades en un SIG  

• Preparació de la informació: 

 

Tot element del món real es representa en un SIG utilitzant tres formes 

geomètriques elementals, sobre les quals giren totes les anàlisis 

geomètriques que es duen a terme en un SIG.  

• Aquestes tres formes fonamentals de representar el món són: 

 

Punt 

Arc (línia) 

Polígon 

 

Cada element del món real es representa seguint una d’aquestes 

primitives, per exemple, si volem representar un fanal, s’empraria el punt, 

per a una carretera s’utilitzaria un arc i per a un embassament s'utilitzaria 

un polígon. 

 

• De vegades no està clar quina primitiva usar per a la representació d’un 

element geogràfic → un riu és un arc, però, si ens interessa la superfície 

que abasta, també pot ser un polígon. 

 

 



2. Introducció de dades en un SIG 

 

• Fins i tot hi ha dades que, sense existir físicament en el món real, poden 

ser representades en un SIG, com, per exemple, posar per a cada carrer la 

mitjana de cotxes que hi circula representada per un punt. 

• Per tant, segons el tipus d’informació que es vulga consultar, s’ha d’utilitzar 

una forma o una altra.  

• Perquè el SIG puga dur a terme totes les anàlisis geomètriques, la 

informació introduïda ha de “netejar-se” i ha de tenir “topologia”.  

• Bé, quan diem que la informació estiga neta, ens referim a que tots els 

elements estiguen geomètricament ben definits i que es corresponguen 

amb la realitat. 

• La topologia són les diferents relacions espacials entre els diferents 

elements geomètrics del SIG, i gràcies a ella podem dur a terme anàlisis 

espacials.  

• Per exemple, la topologia entre dos punts és la distància entre ells, o la 

topologia entre un punt i un polígon és si el primer està contingut en el 

segon,... 



2. Introducció de dades en un SIG 

Les diverses relacions topològiques es poden resumir en: 

 

• Contigüitat: quins elements són confrontants amb uns altres, o 

comparteixen contorn, o tenen parts comunes. S’aplica fonamentalment en 

polígons. 

 

• Connectivitat: permet saber si dues entitats lineals estan connectades o no, 

i pot recórrer així tota una xarxa d’arcs. Dos elements estan connectats si 

tenen algun vèrtex en comú, això seria un node. 

 

• Inclusió: permet saber si un element està inclòs en un altre, per exemple, 

un punt dins d’un polígon. 

 

• Proximitat: permet saber la distància entre dues entitats. 



2.2. Inici d’un projecte SIG amb ArcMap  

L’ArcGIS és com un conjunt d’aplicacions integrades:  

  ArcMap   ArcCatalog  ArcToolbox 

ArcMap és l’aplicació central d’ArcGIS.  

• Aquesta aplicació SIG s’usa per a totes les activitats relatives al dibuix de 

mapes, anàlisi de mapes i edició de mapes. 

• El mapa té una vista general (data view) per a dibuixar i manipular les 

dades del mapa. 

• Té una altra vista per a l’edició del disseny del mapa (layout view). 

• ArcMap pot 
mostrar les dades 
geogràfiques, 
(Open Attribute 
Table). 
 

• Ací tenim un 
exemple de 
finestra amb un 
projecte en 
l’aplicació ArcMap. 



• ArcToolbox és una aplicació senzilla que conté moltes eines SIG per usar 

en el geoprocessament de dades. En ArcMap s’executa des del Menú 

principal, Window, Arc_Toolbox, o des de la seua icona en Standard Tool. 

2.2. Inici d’un projecte SIG amb ArcMap  



• ArcCatalog ajuda a organitzar i administrar totes les dades SIG.  

• Inclou eines per a explorar i trobar informació geogràfica, per gravar i visualitzar les 

metadades, per a una ràpida visió de qualsevol conjunt de dades. 

2.2. Inici d’un projecte SIG amb ArcMap  



• Les aplicacions ArcMap, ArcCatalog i ArcToolbox han estat dissenyades per treballar 

en conjunt entre si, per tal d’exercir totes les funcions i operacions d’un SIG. 

 

• Per exemple, es pot buscar i trobar un document en ArcCatalog, després pot ser 

arrossegat i deixat com un layer en ArcMap. Després es pot editar i millorar-ne les 

dades utilitzant les eines d’ArcToolbox. 

 

• La manera habitual de treballar amb ArcMap és a través de projectes.  

 

• Un projecte aglutina tots els components de la nostra sessió de treball i és un fitxer 

amb l’extensió .mxd.  

 

• Aquest fitxer conté totes les referències a les dades usades en aquesta sessió i, en 

carregar-lo, es mostra en pantalla la sessió igual que quan es va desar. 

 

• S’entén per layer o capa un nivell d’informació que representa una determinada 

fracció de la realitat: rius, àrea urbana, etc.  

 

• La suma dels layers és una representació, incompleta i simplificada, de la realitat. 

 

• Aquest conjunt d'informació s'agrupa en un data frame. 

2.2. Inici d’un projecte SIG amb ArcMap  



• Quan s’arranca l’aplicació se’ns presenta aquesta pantalla:  

• la primera opció es correspon amb obrir un mapa en blanc, 

• la segona és obrir una plantilla ja predefinida, serveixen per a maquetar mapes. En una 

plantilla es poden definir marcs, escales, simbologia, textos, etc., 

• la tercera és obrir un treball existent. En aquesta finestra ens apareixeran els últims treballs 

(a partir d’ara projectes) que s’han obert o creat. 



• Quan s’inicia el programa per primera vegada, la disposició de la interfície és semblant a la 

figura. 

• Una àrea principal, el Map Display, on es visualitzen els layers.  

• Una taula de continguts que consisteix en una llegenda on es poden controlar les propietats 

dels layers i la manera com són disposats 

• Diverses barres d’eines o toolbox, on destaquen la Standard i la Tools. La disposició 

d’aquestes barres d’eines és totalment configurable per l’usuari.  



• Per obrir un mapa podem fer-ho de dues maneres, una amb ArcCatalog i una altra, amb 

ArcMap.  

• El ArcCatalog és com un explorador d’arxius, però que està pensat per a les dades i 

projectes d’ArcMap.  

• Si obrim ArcCatalog, se’ns presenta aquesta finestra: 

A l’esquerra hi ha tots els arxius i carpetes del nostre PC, i segons els diferents tipus d’arxiu, 

ArcCatalog els mostra amb una icona diferent i intuïtiva. En la pestanya Contents, mostra el 

contingut i el tipus de dades d’una determinada carpeta. 



• La pestanya següent és la de Preview i serveix per previsualitzar les dades, tant 

gràfiques (Geography) com alfanumèriques (Table).  

• Aquest canvi es du a terme en la part inferior de la finestra, amb Geography i 

Table.  

• En Geography veiem la representació gràfica de les dades, per veure 

l’alfanumèrica seria amb Preview en mode Table. 



• L’última finestra es correspon a les metadades. Les metadades són dades 

altament estructurades que descriuen la informació, en descriuen el contingut, la 

qualitat, la condició i unes altres característiques de les dades. És “informació 

sobre la informació” o “dades sobre les dades”. 



L’altra manera d’obrir dades espacials és directament amb ArcMap.  

Amb ArcGIS és possible generar layers per a diversos tipus de dades:  

• Shapefiles 

• Arxius CAD 

• Ràsters variats 

• Malles de punts (tins) 

• Taules de bases de dades 

Una vegada carregades les nostres dades, es representen en el Map Display, és a 

dir, l’espai de finestra reservat per a la representació gràfica de les dades. 

Dins del mateix Map Display podem representar un nombre de layers indefinit, 

tants com vulguem.  

Els anirem carregant i la manera de representar-los en pantalla és jeràrquica, és 

a dir, apareixeran al fons els que estan més avall en la taula de continguts 

(Table of Contents) i damunt, els que estan més amunt en aquesta.  

Si posem en la part superior un tema de polígons, no ens deixarà visualitzar els 

layers (temes) que estan per sota.  

Com a norma general, es posen a dalt de tot les dades de punts, després, les 

línies i al final, els polígons. Finalment, les dades ràster (com ortofotos, 

fotografies aèries, fotos de satèl·lit,...). 





• Una vegada carregades les nostres dades, ens apareixen en la taula de 

continguts i en carregar-les es mostren en el Map Display per defecte, per deixar 

de visualitzar-les, hem de desactivar el quadre que apareix al costat del nom del 

layer que hem carregat. L’altre quadret que hi ha al costat és per ocultar o mostrar 

la llegenda. 



En les barres d’eines (Toolboxes) tenim la barra Tools per a navegar pel mapa del 

Map Display. Per ordre, la funció d’aquests botons és: 

 

• Zoom In augmenta la vista sobre el Map Display amb el ratolí. 

• Zoom Out redueix la vista sobre el Map Display amb el ratolí. 

• Fixed Zoom In augmenta la vista sobre un factor fix 

• Fixed Zoom Out redueix la vista sobre un factor fix. 

• Pan o enquadrament dinàmic, si premem sobre el mapa, el podem 

 moure pel map display conservant el factor d’escala. 

• Full Extent representa tot les dades carregades en la taula de continguts. 

• Go Back to Previous Extent va al zoom anterior, és com ‘desfer’ zoom. 

• Go to Next Extent va al zoom posterior, és com ‘refer’ el zoom. 

• Select Features selecciona les entitats del layer actiu. 

• Clear Selected Features desselecciona les entitats del layer actiu. 

• Select Elements selecciona elements del layer actiu en Layout View. 

• Identify identifica entitats, mostra la informació alfanumèrica 

de les entitats seleccionades. 

• Find cerca entitats en un cercador Word Gazetteer ESRI. 

• Go to XY troba lloc si li donem les coordenades. 

• Measure mesura distàncies i àrees. 

 



• El botó Identify identifica una entitat (la remarca) i en descriu les característiques. 



• En prémer sobre el nom del layer en la Table of Contents es desplega un menú 

amb el quals pots fer Copy, Remove, Open Attribute Table, Zoom To Layer, 

Selection, Label Features, Convert Features to Graphics, Data (export Data), 

Save As Layer File i Properties. 



• Funció Spatial Bookmarks: guarda en memòria zooms determinats. Per 

emmagatzemar un Zoom i un Pan (enquadrament) determinats, una vegada que 

el teniu en el Map Display, feu clic en el menú View, Bookmarks, Create. En 

aquest mateix menú apareixeran tots els que aneu creant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Funció lupa: menú Window, Magnifier. Mostra el centre del lloc que amplia. Per 

defecte fa servir un factor de representació del 400%. Si premem sobre ella amb 

el botó de la dreta, podem configurar-la. 



• Si volem saber en quina zona d’un layer es troba la nostra vista, també podem 

traure un zoom de detall d’aquesta vista sobre una vista global del layer. Es trau 

amb el menú Window, Overview. 



• Funció de mostrar tips (un tip és el text que apareix quan deixem el punter del 

ratolí quiet sobre un element i sol ser un text explicatiu). Podem definir quin layer 

de la Table of Contents es mostra com a tip si cliquem amb el botó dret en Layer 

Properties, Display, i activem l’opció Show Map Tips. 



• En la pestanya Fields de Layer Properties definim quin és el Primary Display 

Field. El valor d’aquest camp és el que es mostra com a Tip i també com a Label. 



3.3. Càrrega de dades 

Podem començar a crear un mapa a partir d’una plantilla (a template, n’hi ha algunes 

creades que podem triar) o crear-ne un de nou (a new empty map) o treballar amb 

un ja existent (an existing map).  



• El primer que hem de fer quan creem un mapa nou és afegir les dades.  

• Aquestes s’inclouen dins del projecte com a layers.  

• Des d’ArcCatalog podem arrossegar i deixar anar dades en ArcMap (ens crearà 

un layer nou).  

• També ho podem fer amb el botó Add Data.  

• Les dades geogràfiques són representades en el mapa com a layers.  

• Un layer representa un determinat tipus de dada (rius, carreteres, cases,...).  

Vegem quins tipus de dades es poden afegir en un layer d’ArcMap: 

Shapefiles. És el format estàndard usat per ArcMap per emmagatzemar dades. Es 

compon de tres fitxers, amb les extensions .SHP, .DBF, i .SHX. En aquests 

s’emmagatzema respectivament la informació gràfica o geogràfica, la 

informació alfanumèrica i la relació o connexió entre ambdues. A més 

existeixen els .PRJ, que guarden la informació del sistema de projecció.  

Geodatabase. És el nou format de dades utilitzat per emmagatzemar la informació, 

treballant directament sobre la base de dades , de manera que el rendiment dels 

SIG ha augmentat espectacularment.  

TIN. S'utilitza per representar dades contínues en funció d’algun atribut. És una malla 

de punts, que a partir de la seua tercera dimensió (normalment l’altitud) o d’un 

atribut (per exemple, pluviometria) construeix un corbat representant aquestes 

dades. Pot representar corbes de nivell, mapes d’ombres, malles 3D i qualsevol 

isolínia o isopleta (isohipses = mateixa altitud; isoieta = mateixa precipitació). 

CAD. ArcMap també és capaç de llegir dades CAD, com ara .DWG, .DGN, .DXF.  

 



• Abans de carregar les nostres dades hem de tenir en compte la projecció 

cartogràfica.  

LA PROJECCIÓ CARTOGRÀFICA:  

La ubicació dels punts donats per un sistema de referència està donada per les 

coordenades, que són de dos tipus:  

• cartesianes en un pla (X, Y, Z) i 

• geodèsiques o geogràfiques on es mesuren angles d’una esfera (latitud, longitud i 

altitud).  

• La conversió d’un a altre tipus es resol mitjançant algorismes coneguts i 

disponibles en innombrables programaris.  

• Les coordenades geodèsiques, per la forma corba de les línies que representen 

meridians i paral·lels, no es poden dibuixar amb facilitat. 

• La dificultat sorgeix pel fet, fàcilment comprensible, de transferir una superfície 

esfèrica, la Terra, a un pla. Per aquest motiu s’han desenvolupat les projeccions 

cartogràfiques de molt diversos tipus i tractant de satisfer diferents objectius.  

Hi ha diversos tipus de projeccions: conformes, que conserven les formes; 

equivalents, que conserven les àrees; equidistants, que mantenen sense distorsió 

les distàncies des del punt de contacte, i unes altres. 

• Quina projecció triar? Aquella que satisfaça les necessitats del projecte. Per a 

mapes temàtics és freqüent l’ús de la UTM (equivalent).  

• Quines projeccions són les més usades? A Espanya, UTM. Datum ETRS89 

(abans ED50), la diferència de posicionament d’un punt entre ETRS89 i ED50 són 

uns 100 m i entre WGS84 i ETRS89, pocs centímetres.  

•  



Coordenades UTM 
(Universal Transversal Mercator) 



Coordenades UTM 

(Universal  

Transversal 

Mercator) 

a Europa 



• Per especificar la projecció dins del mapa, obrim Data Frame Properties i en la 

pestanya Coordinate System definim la projecció. Mitjançant el botó Modify 

podem canviar la projecció seleccionada.  

• En canviar a projecció no modifiquem les dades, només la manera de 

representar-les. 



• En la pestanya General del Data Frame Properties li diem quines unitats volem 

(normalment metres). 



• 3.4. Maneig i organització de les dades 

Table of Contents mostra les layers que es carreguen en el mapa, que al seu torn 

s’agrupen en Data Frames.  

• Table of Contents se’ns presenta de dues maneres: una referent al que 

representa en pantalla (Display) i una altra, a la ruta de les dades (Source). 



• En la Table of Contents podem canviar el nom del Data Frame i dels layers sense 

que es modifiquen els fitxers. També es controla l’ordre de visualització: podem 

seleccionar un layer i arrossegar-lo per modificar l’ordre de visualització. 



Una altra funcionalitat de l’ArcMap és que en qualsevol moment podem exportar una porció de 
les nostres dades com un layer més.  
Imaginem que hem seleccionat tots els municipis de més de 100 km2. Amb el botó dret del 
ratolí, sobre el layer que conté la selecció, premem Data, Export Data: 



Si en obrir un projecte algun layer no troba la font de dades, és perquè l’hem mogut en el disc 
dur o li hem canviat el nom. Ens apareixerà una exclamació roja al costat del nom, llavors, amb 
el botó dret cliquem sobre aquesta o anem a Layer Properties, Source, Set Data Source i li 
especifiquem on es troben les dades físicament. 



Servidors de mapes WMS: 
Amb el botó Add Data cerquem dins de la finestra Look in la pestanya de GIS Servers. 



Entrem, per exemple, a la pàgina Web de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) = Terrasit 
<http://terramapas.icv.gva.es/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/portal/map/servidor.map&> 
Cliquem en veure 2D i en Afegir Capa. 
Li diem que volem veure l’ortofoto actual. Fem un copy de la finestra URL i l’enganxem en 
l’URL de GIS Servers. Cliquem en Get Layers i en OK.  

http://terramapas.icv.gva.es/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/portal/map/servidor.map&
http://terramapas.icv.gva.es/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/portal/map/servidor.map&
http://terramapas.icv.gva.es/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/portal/map/servidor.map&


Entrem, per exemple, a la pàgina Web de l’IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de 
España).  
<http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA> 
  
Allí cliquem sobre el menú de l’esquerra en Rincón del Desarrollador i, després, sobre 
Servicio de Mapas. Ens apareixen les URL disponibles com a WMS. 

http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA


Curs d’introducció als Sistemes 

d’Informació Geogràfica 

 

 Aplicació dels SIG a projectes cartogràfics 

<http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/si
g/intro/compo.htm#hard> 
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3.5. Edició: 
Anem a veure l’edició dels elements d’un layer en ArcMap. Per a això tenim una barra 
d’eines anomenada Editor. Aquesta eina serveix per a canviar la geometria dels elements, o 
crear elements nous. Si volem canviar-ne els atributs, ho hem de fer en la taula. 

Per defecte, els elements dels layers estan en mode 
lectura, és a dir, no es poden editar. Perquè es 
puguen alterar, hem de posar el layer en mode 
edició. Per a això, seleccionem el layer desitjat i, en 
la pestanya Editor, seleccionem Start Editing. 
Començarà l’edició per al layer actiu en aquest 
moment. 
Els canvis que hi duguem a terme no tenen efecte 
mentre no els guardem, amb l’opció Save Edits, o 
en Stop Editing, quan ens pregunta si volem 
guardar els canvis. És en aquest moment quan 
s’emmagatzema en disc l’edició. Una vegada 
activada l’edició (Editor; Start Editing), la barra 
d’eines Editor s’activa. 



Segons siga el tipus del layer actiu, podrem dur a terme unes operacions o unes altres. Potser 
vulguem crear element nous o editar els existents. Si volem fer la segona cosa, haurem primer 
de seleccionar l’element que cal editar amb l’eina Edit tool. Una vegada seleccionat, podrem 
moure’l de lloc, etc. Si cliquem dues vegades damunt d’un element amb aquesta eina, en el 
desplegable Task es posa com a acció: Modify Feature i l’aspecte de l’element canvia. Ara és 
quan podem canviar-ne la forma geomètrica. 



En el desplegable Task apareixen les diferents accions que podem dur a terme en mode edició, 
aquestes són, per ordre: 
Create New Feature. Aquesta opció és per crear elements nous en el layer. 
Reshape feature. Serveix per a canviar la geometria de l’element. 

Cut Polygon Features. Per 
retallar elements utilitzant un 
polígon imaginari que es va 
dibuixant sobre el Map 
Display, una vegada finalitzat 
aquest polígon (amb un doble 
clic) es retallen els elements 
que intersecciona. 
 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Mirror features. Per copiar elements i crear-ne de similars. 
El Mirror serveix per a clonar cobertures a l’altre costat d’una línia (traçada amb el sketch tool) 
junt a la figura que volem clonar. 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Extend / Trim features. Per tallar o estendre elements del layer. 
Extend: farem arribar els camins de l’est d’Almàssera al camí principal. Editem el layer de 
línies i activem el snapping i l’eina Extend/Trim features. Seleccionem el camí on ha d’arribar 
el camí i cliquem en el botó Extend Tool de la toolbar Advance Editing damunt del camí que 
volem allargar. 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Extend / Trim features. Per tallar o estendre elements del layer. 
El Trim és similar. Seleccionem el camí fins on volem que arribe un altre camí. Després 
premem el botó Trim Tool de la barra Advanced Editing sobre el camí que volem tallar. 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Modify feature. És el que s’activa per defecte quan estem editant la geometria d’un element, en 
picar dues vegades sobre l’element amb Edit tool. 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Auto Complete Polygon. S’usa quan dibuixem un polígon nou i una part o la totalitat de les 
seues vores es recolzen en un altre polígon ja existent. Dibuixem les vores noves i les vores ja 
existents les crea automàticament.  



Reshape Edge: modifica dos polígons adjacents. Fem un Start Editing. La barra de Topology  
s’activarà. Cliquem en el botó Topology Edit Tool. Seleccionem la vora compartida (edge) de dos 
polígons que vulguem reformar (reshape).  Agafem el Sketch Tool i dibuixem la topologia de la 
vora nova. Fem doble clic en l’últim node per acabar.  

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features> 
<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm> 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Mirroring_features
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/tutorials/Editor_Ex4_7.htm


Select features using a Line. Selecciona elements usant una línia imaginària que tracem sobre 
les cobertures que volem seleccionar 



Select features using an Area. Selecciona elements usant un polígon imaginari que engloba les 
cobertures que volem seleccionar.  



• Una taula és un fitxer compost d’una sèrie de files i columnes, on una fila 

(registre a partir d’ara) representa un element geogràfic, i una columna (a 

partir d’ara camp) representa un atribut.  

• Per exemple, un layer amb els rius d’una província tindrà una taula 

associada amb un registre (record) per cada riu i tindrà diferents camps 

(field) amb atributs, com ara la longitud, el cabal o el règim. 

 

3.6. Treballar amb taules  

 

Aquestes taules 
s’emmagatzemen 
en forma de base 
de dades. És ací 
on hi ha tota 
l’operativitat dels 
SIG, quan fem 
servir tant dades 
espacials com 
alfanumèriques.  



• Per traure la taula d’atributs, amb el botó dret cliquem sobre el layer del qual volem 

traure la informació. 

 

3.6. Treballar amb taules  

 



 

3.6. Treballar amb taules 

 

Ací veiem que cada registre és un element del mapa, si seleccionem un registre en 

la taula, s’il·lumina de color blau, i si ens fixem en el Map Display, també s’encén, i 

per tant hi ha una relació dinàmica entre els atributs i les dades espacials.  

 



Per moure’ns pels registres de la taula, una eina molt útil és el botó Zoom To 

Selected, ja que ens mostra només els elements de la taula que estan 

seleccionats. 

 



Amb la pestanya Options podem dur a terme una sèrie d’accions: 

 



• El primer botó de les Options de la taula és Find & Replace. 



• El grup de botons següent serveix per a fer seleccions sobre els 

registres de la taula (o el que és el mateix, seleccionar elements del 

layer). Si premem sobre Select By Attributes, se’ns presenta el 

diàleg següent: 



• El primer desplegable és per indicar l'acció que volem dur a terme, és a dir, 

si amb els elements que seleccionem volem:  

Create a new selection / Add to current selection / Remove from current 

selection / Select from current selection 



• Els botons i finestres de baix són el constructor d’expressions.  

• En la primera finestra apareixen tots els camps de la nostra taula. 

• Al centre esquerra, els botons per a les operacions lògiques disponibles. 

• Al centre dreta, els valors únics de cada camp (Get Unique Values). 

• A la finestra de baix s’escriu la sentència. Per exemple, seleccionem entitats al 

terme de València, “Terme” = ‘València’ i ens les troba i selecciona. 



Si escrivim “TEXT” LIKE ‘Val%’, ens troba tots els TEXT que comencen per ‘Val’. 

Si escrivim “TEXT” LIKE ‘%al’, ens troba tots els TEXT que acaben per ‘al’. 

% vol dir que qualsevol cosa és acceptable en el seu lloc: un caràcter, cent o no 

cap.  



Si volem cercar un caràcter que represente qualsevol ús, fem servir ‘_’.  

Per exemple, "TEXT" LIKE ‘Val_ncia’ trobaria València, Valencia, Valancia... 

La pestanya Verify ens diu si la sentència està ben escrita o no. 



Cercant números: podeu demanar números iguals a (=), desiguals a  (<>), majors que 

(>), menors que (<), majors o iguals a (>=), menors o igual a (<=). Per exemple: 

“SUP" >= 100000000 

<http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=About_building_an_SQL_expr

ession> 

Els valors numèrics se separen per punts (.) per indicar valors decimals. Les comes 

no s’empren mai per a delimitar decimals ni separadors de milers.  

 

 

 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=About_building_an_SQL_expression
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=About_building_an_SQL_expression


Clear Selection lleva la selecció. Switch Selection inverteix la selecció. 

Select All selecciona tots els elements. 



Add Field afegeix un camp nou a la taula (s’ha de parar l’edició).  



Quan afegim un camp nou hem d’especificar quin tipus de dades són: pluviometria = 

numèric (short integer, long integer, double). Ens hem d’assegurar que l’ample 

(nombre de dígits que pot emmagatzemar el camp) és suficient. Per exemple, per 

als codis postals, es definirà un ample fix de 5 caràcters, per a noms de carrers, 

l’ample de 40 pot no ser suficient.  



Aparença de la taula: si us poseu sobre l’encapçalament d’un camp i feu clic en el 

botó dret, apareixen Sort Ascending i Sort Descending. 



Aparença de la taula: amb Summarize podeu crear una nova taula que resumeix 

quants registres hi ha per a cada atribut. 



Aparença de la taula: Statistics us fa un resum de les dades estadístiques en camps 

de tipus numèric. També podeu fer el resum estadístic dels camps que seleccioneu 

(només 5, o els que siguen). 



Amb el Turn Field Off podeu deixar de veure momentàniament un camp que us 

puga destorbar i en un moment donat no vulgueu veure. 

Amb el Turn All Fields On de la pestanya Options podeu recuperar la vista de 

tots els camps.  



Ací veiem en la pestanya Fields, de properties del layer, els diferents camps 

que hi ha. Type especifica quin tipus de dades (polygon, text, double,…). 

Length es el nombre de caràcters que emmagatzema, Precision és per als 

decimals.  



Join & Relates es per a crear Joins i Relates, que són una espècie de 

connexions entre dues taules distintes, amb un camp en comú. La connexió 

es pot fer mitjançant un Join (‘unió’) o un Relate (‘vincle’). 



Si fem un join, és que volem unir dues taules físicament, és a dir, a través d’un 

camp comú, una taula es copiarà en una altra. Quan cliquem en Join se’ns presenta 

aquest diàleg per a dir quines són les taules que cal unir. Unim el PROVMUN de la 

taula muni_net (codi municipal) amb el codi de la taula habitants. En els dos casos 

el camp comú és el codi muncipal. Amb Advanced li diem Keep All Records o  Keep 

Only Matching Records.  



Gràcies al m la taula està unida per un camp comú. Ara podem reorganitzar la 

taula perquè tinga una aparença més neta. Guardem amb un altre nom, eliminem 

duplicats i uns altres camps innecessaris. 



• Un Relate és un vincle entre taules que no s’arriben a fusionar 

físicament. El diàleg que se’ns presenta en vincular dues taules és 

el següent; haurem d’indicar quina taula, sobre quin camp i haurem 

de donar-li un nom: 



• Seleccionem un registre de la taula i en Options cerquem les 

Related Tables. Obrim i ens apareix remarcat el vincle o Relate 

d’unió entre les dues taules.  



• El botó Add Table to Layout és per afegir la nostra taula a la 

composició del mapa, com un element més, com podria ser la 

llegenda, l’escala gràfica,... 

• Servidor wms… crear geodatabase. 



Curs d’introducció als 

Sistemes d’Informació 
 

 Aplicació dels SIG a projectes cartogràfics 

<http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/si
g/intro/compo.htm#hard> 
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5. Representació dels resultats 

5.1. Creació de gràfics 

Els gràfics representen informació sobre els elements del mapa, de les relacions entre 

aquests, o simplement una manera diferent de mostrar la informació, d’una manera 

senzilla i intuïtiva. La informació mostrada ve directament de la taula d’atributs del layer 

seleccionat. Una vegada creat el gràfic, és molt senzill afegir-lo al mapa, imprimir-lo, etc. 

S’hi accedeix des del menú Tools, Graphs, Create, se’ns presenta aquest diàleg. És un 

assistent per a la creació del gràfic.  

 



5. Representació dels resultats 

5.1. Creació de gràfics 

Exemple. Agafeu el layer Densitats_València. Seleccioneu els pobles de l’Alacantí. 

 



5. Representació dels resultats 
5.1. Creació de gràfics 

Li donem les característiques desitjades per al gràfic i l’inserim en el layout. 

 



5.2. Generació d’informes 

Informació de la taula d’atributs de manera eficient i ordenada. Es poden 

emmagatzemar amb les dades en disc o adjuntar-los al layout. També 

podem exportar a uns altres formats, com per exemple a PDF. Menú Tools, 

Reports, Create Report. Se’ns presenta aquest diàleg: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

ArcMap té unes eines 

per a preparar l’eixida 

gràfica. Fins ara hem vist 

el nostre mapa al Data 

View, en el qual véiem la 

representació espacial 

de les dades en pantalla, 

ara veurem les dades 

preparades per a l’eixida 

gràfica. En el menú 

View, canviem de Data 

View a Layout View. 



El que ix en la nostra composició són els layers d’un o diversos Data Frames. Per 

configurar el marc del full, el configurem en les propietats del Data Frame, en la 

pestanya Frame. Configurem com és la vora, el color de fons, fins i tot l’efecte 

ombra per a donar relleu al full. 

5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  



Podem afegir una retícula per ajudar a la interpretació del mapa. Aquesta retícula 

estarà expressada en les unitats en què estiga definit el nostre Data Frame i en el 

seu sistema de coordenades. Per a això usarem l’assistent que s’invoca des de les 

propietats del Data Frame, en la pestanya Grids, cliquem en New Grid: 

5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Hi ha tres tipus de Grids, un correspon als meridians i paral·lels, com el que 

veiem ací. 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  
Hi ha tres tipus de Grids, un correspon als meridians i paral·lels; un altre, al 

sistema d’unitats del mapa (UTM), com el que veiem ací: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Hi ha tres tipus de Grids, un correspon als meridians i paral·lels; un altre, al 

sistema d’unitats del mapa (UTM) i un tercer que no es correspon a cap projecció 

cartogràfica (tauler d’escacs). A aquest grid li podem afegir en els marges dades 

alfanumèriques, línia del grid i, fins i tot, afegir-hi labels personalitzats. En veiem 

ací un exemple: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

 Hi ha elements cartogràfics que podem afegir des del menú Insert.  

 Vegem-ne amb detall cadascun: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Title. Introdueix un label que serveix per a posar nom a la composició 

de mapa. Després de clicar-hi, ens el col·loca en el mapa, ens demana 

que introduïm el text i després podem el moure al lloc que volguem. 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Text. Igual que l’anterior.  

 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

NeatLine. És per introduir un marc. Per exemple, podem posar un marc en el 

títol, en el text, en el data frame, etc. Se’ns presenta un diàleg per a configurar: 

 



 Legend. Introdueix una llegenda. S’obri un assistent. La primera finestra ens demana 

els layers que usarem per generar la llegenda. La segona serveix per posar títol a la 

llegenda. La tercera configura el marc que la contindrà. La quarta defineix com es 

representaran els elements dels layers (per defecte). La cinquena defineix com es 

disposa espacialment cada element de la llegenda dins el marc que la conté (per 

defecte). 

5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

North Arrow. Aquest element s’utilitza per indicar el Nord dins d’un mapa (pot ser el 

geogràfic, el magnètic, una adreça,...). Se’ns presenta una pantalla per poder decidir 

el format del símbol: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Scale Bar. La barra d’escala serveix per a indicar l’escala d’una manera 

gràfica. Se’ns presenta una pantalla per poder decidir el format del símbol: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Scale Bar. La barra d’escala serveix per a indicar l'es’cala d’una manera 

gràfica. Se’ns presenta una pantalla per poder decidir el format del símbol: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Scale Text. Igual que abans, però en comptes de manera gràfica, de manera 

alfanumèrica. Se’ns presenta una pantalla per poder decidir el format del text, 

així com les unitats: 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Scale Text. Podem posar una escala en números redons si la canviem en la 

finestra map scale. 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Picture. Aquesta acció ens inseriria una imatge dins la nostra composició del 

mapa. Ens pregunta pel fitxer que volem incloure i després, sobre la posició. 



5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  

Un altre element per treballar amb els nostres layouts és la barra d’eines. Són 

eines que ens ajuden en la navegació, fixem-nos en l’últim botó. Serveix per 

canviar el layout per un altre. En prémer se’ns obri la finestra en la qual podem 

carregar les plantilles.  



5.3. Creació de mapes i eixida 

gràfica  
Etiquetatge (labeling) 



5.3. Creació de mapes i eixida 

gràfica  

Etiquetatge (labeling) 



Una vegada hem acabat la composició del mapa el podem imprimir, o bé exportar-lo a 
uns altres formats. Podem exportar la nostra composició del mapa, del menú File, 
cliquem en Export Map. Entre els tipus de fitxer als quals podem exportar hi ha .JPG, 
.EMF, .EPS, .BMP,... 

5.3. Creació de mapes i eixida gràfica  



Curs d’introducció als Sistemes 

d’Informació Geogràfica 

 

 Aplicació dels SIG en projectes cartogràfics 

<http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/si
g/intro/compo.htm#hard> 
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4. Operacions d’anàlisi  

A primera vista, un mapa ens proporciona molta informació que va 

implícita amb ell, però hi ha molta altra que es pot generar si es fan 

les consultes adequades. És ací on hi ha una de les eines més 

valorades dels SIG: les anàlisis espacials. Per exemple, un SIG no 

només és capaç de mostrar informació, sinó que és capaç de 

respondre a preguntes del tipus: 

On és ...? 

Què conté ...? 

A quina distància de ..? 

Quins elements compleixen ..? 

Etc 

 

Això ens ajudarà a la generació de mapes temàtics que normalment 

solen usar-se per a la presa de decisions. 



4.1 Eines de selecció d’elements:  

• La primera d'aquestes eines és el botó Identify. 

• Directament, si assenyalem un element del mapa amb aquesta eina, 

ens desplega la informació de la seua taula d'atributs. És una forma 

ràpida de consultar les propietats d'un element. 

 

• La següent eina de selecció és Select features. 

• Aquesta és l'eina de selecció múltiple. Es traça una finestra imaginària 

sobre el mapa, i ens selecciona tots els elements que en formen part. 

Recordem que els elements seleccionats, ArcMap ens el ressalta en 

color blau. Aquest color el podem canviar a Layer Properties, Selection. 

També recordem que els elements que seleccionem al mapa, també es 

seleccionaran a la Attribute Table. 

 

La següent forma de seleccionar elements, ja no és gràficament com 

les dues anteriors, és per mitjà d'una sentència referida als seus 

atributs. L'estructura bàsica és: 

SELECT from <layer_actiu> WHERE <camp_de_la_taula> OPERADOR 

<valor>  

  



Per exemple, podem seleccionar tots els països amb més de 20.000.000 habitants 

d’Europa, de la següent manera: 

SELECT from <Europe2> WHERE 

 <POP_CNTRY> > 20000000 

Per realitzar aquestes sentències tenim al menú Options, Select by Attributes. 

Se'ns presenta aquest diàleg: 



Aquest és el resultat de la selecció: 



El Select by Attributes el podem traure de la pestanya Options o bé directament del 

menu Main Menu, Selection, Select by Attributes. 



Des del menu Main Menu, Selection, Select by Location podem fer unes altres 

operacions. 



4.- Operacions d’anàlisi  

• Aquest és el diàleg que se'ns 

presenta. Al principi li 

indiquem quina acció volem 

realitzar: 

 

• Select features from 

 

• Add to the currently selected 

features in 

 

• Remove from the currently 

selected features in 

 

• Select from the currently 

selected features in 



4.- Operacions d’anàlisi  

• Després hem de indicar sobre 

quin layer es realitzarà la 

selecció. Una vegada triat la 

font de dades, ve la cosa més 

important: definir la regla de la 

selecció. Les consultes que 

podem realitzar són 



• Intersect:  Aquest mètode selecciona els elements d'un layer que estan dins o que toquen un 

altre layer. Per exemple, seleccionar parcel·les dins d'una determinada partida, o illes de cases 

(manzanas) dins d'un determinat terme. O els termes pels quals passa l'AVE de València. 

Seleccionar polígons, línies i punts. 

 



• L’entorn snapping pot ajudar-te a establir localitzación exactes (línies, punts, 

polígons) en relacions amb altres elements. Imagina que crees un nou segment 

d’una línia elèctrica que comença d’un determinat transformador; vols 

assegurar-te que el vèrtex de la línia connecte precisament al transformador. 

L’entorn snapping fa aquest tipus de faena de manera fàcil i amb precisió. 

4.2. Editor menu. Snapping 



• 4.2 Menu Editor. Split  

• Parteix en dos els elements d’una línia seleccionada 



• 4.2 Menu Editor. Buffer  

• ArcMap té una eina per a crear àrees d’influència. Buffer crea polígons 

buffer a una distància especificada al voltant d’un element. 



• 4.2 Menu Editor. Merge 

• Combina elements que en principi estan desagrupats (han de ser el mateix tipus de 

dades) en un únic I nou element. Les dades poden ser de punts, línies o polígon o 

taules. 



• 4.2 Menu Editor. Clip 

• Quan un polígon xafa un altre i per tant les relacions topològiques no són 

correctes, un clip d'un polígon retalla tots els solapaments que pugua tenir 

per baix. 


