
Mètode de treball

• Anàlisi de les activitats
• Anàlisi dels procediments
• Anàlisi dels fluxos d’informació
• Definició de la informació
• Anàlisi de requeriments funcionals del SIG



Els àmbits de gestió

Divisions administratives
Qualificacions del sòl

Espai legislat

Sistemes naturals

Espai estudiat

Restauració i millora
Explotació i ús

Espai d'activitats

Parc Natural del Montseny



Anàlisi d’activitats

Tipus d'acció Element del territori Document produït

Capítol del programa



Tipus d’acció

Planejament
Activitats dels particulars

Ús social

Espai legislat

Recollida de dades
Anàlisi de dades

Espai estudiat

Restauració
Manteniment

Divulgació
Informació

Espai d'activitats



Elements del territori

Reglamentacions sectorials

Planejament municipal

Divisions del Plà Especial

Base legislativa

Classificació del sòl

Xarxes de serveis

Xarxa viària

Edificis

Base d'usos del sòl

Cartografia temàtica

Estacions de mesurament

Base d'estudi



Documents produïts

Denùncies

Informes

Espai legislat

Informes estadístics

Espai estudiat

Programes

Subvencions

Convenis - Contractes

Informes de seguiment

Memòries tècniques

Espai d'activitats



Anàlisi funcional

• Estructura organitzativa del Servei de Parcs
Naturals

• Entrevistes amb els caps de negociat i de 
secció



Els fluxos de la informació

• Activitats programades
• Operacions d’estudi
• Sol.licituds externes
• Accions directes



La informació del sistema
Espai legislat

• Articulat del Pla Especial
• Articulat de la Llei de caça i pesca
• Normatives urbanístiques municipals
• Dades de les finques de titularitat privada



La informació del sistema
Espai estudiat

• Característiques dels llocs de mesurament
• Característiques dels mapes temàtics de 

base
• Característiques socio-econòmiques dels 

municipis



La informació del sistema
Espai d’activitats

• Classificació dels usos del sòl
• Característiques dels edificis i equipaments
• Característiques de la xarxa viària
• Característiques de les xarxes de serveis
• Dades de les finques de titularitat pública
• Dades de frequentació



Requeriments funcionals del SIG

Unitat funcional Procés de treball Funcions del SIG

Activitat



Funcions del SIG

• Inventari territorialitzat
• Registre de localització de les activitats
• Suport a les tasques de gestió
• Instrument d’anàlisi
• Instrument d’informació al públic
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