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Objectius

• Crear una base de dades relacional que s’adapti a les
necessitats del projecte de riscos geològics associats a FGC.

• Sintetitzar i optimitzar tota la informació, emmagatzemada en
els catàlegs i les fitxes, requerida per garantir el correcte
funcionament de la BBDD.

• Integrar Instamaps en la fase final del treball per realitzar les
operacions de visualització i gestió específiques necessàries
pel futur seguiment del projecte.



Procediment

• Definició de la base de dades

• Disseny conceptual i lògic

• Implementació

• Càrrega de dades

• Exportació a Instamaps

• Visualització i explotació



Definició de la base de dades

• Objectius específics:
– Constituir la infraestructura de la geobase de dades dels riscos

geològics associats a FGC.

– Suportar l’inventari i actualització de la informació.

– Suportar operacions de gestió i d’edició cartogràfica dels
elements que tinguin representació espacial.

– Consolidar Instamaps com a eina per operacions de consulta,
d’explotació i d’interrelació entre diferents elements.



Definició de la base de dades

• Contingut:

Informació Cartogràfica Alfanumèrica

Situació X X

Catàleg X X

Informació
econòmica

X

Inspeccions X



Definició de la base de dades

• Funcionalitat (exemple)
– Consulta: Donat un ítem, obtenir les seves característiques

de localització (pk inicial i final, tram...) i el link a la seva
fitxa.

– Explotació: Obtenir una relació entre les categories dels
ítems i les actuacions realitzades

– Cartografia: Generar etiquetes específiques per casos 
d’actuacions especials. 



Disseny conceptual



Disseny lògic



Implementació



Càrrega de dades alfanumèriques



Càrrega de dades espacials



Exportació a Instamaps



Resultats



Resultats



Conclusions

• El model de base de dades creat ha resultat operatiu.

• La creació de vistes ha optimitzat l’ús i el manteniment de la 
base de dades.

• L’exportació a geoJson també ha optimitzat el procés per 
visualitzar les dades a Instamaps.

• S’han pogut explotar i adaptar les eines que ofereix Instamaps
a les necessitats del projecte.
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