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PRESENTACIÓ

Les Tecnologies de la Informació Geogràfica a mesura que van evolucionant i 
madurant s’obren camí en disciplines que contenen un alt component territorial.  

Aquest és el cas de l’empresa d’arqueologia A.T.I.C.S. S.L. gestió i difusió
del patrimoni cultural.

La seva difusió ha generat una gran necessitat de desenvolupar productes amb 
tecnologia SIG i els responsables d’organismes públic i directius d’empreses 
privades estan prenent consciència sobre les possibilitats de la seva 
introducció.



L’’´EMPRESA
ATICS S.L. és una empresa de petites dimensions dedicada a 

l’arqueologia i la gestió i difusió del patrimoni cultural en totes 
les seves vessants.

El principal actiu d’ATICS S.L. és la informació. L’empresa 
genera informació i la ofereix als seu clients els quals prenen 
decisions en funció d’aquesta.

ATICS S.L. és una empresa del sector informacional i com a tal 
ha d’adaptar-se a les noves tecnologies si vol ser competitiva. 

El grecs deien οἰκουμένη (oikuméne) al món habitat, el món dels 
homes, el món conegut. 

Per a ATICS S.L. tot allò que coneix, allà on intervé queda 
recollit i gestionat a...





QUÈ ÉS EKUMENE?

Ekumene és un sistema d’informació geogràfica orientat a la gestió de 
les dades espacials i alfanumèriques generades per ATICS. S.L. Ekumene
és un SIG corporatiu. Constitueix un recurs global per al funcionament 
diari del conjunt de l’empresa.



FASES DEL PROJECTE

Exploració de la informació prèvia, així com 
l’establiment de necessitats i solucions per tal 
de desenvolupar el sistema d’informació.

Definició del sistema d’informació.

Disseny conceptual i lògic de les bases de 
dades del sistema d’informació. Disseny de 
les funcionalitats de l’aplicatiu orientat a 
l’entrada i la gestió de dades alfanumèrques.

Construcció de les bases de dades 
alfanumèriques i cartogràfiques.

Implementació del sistema d’informació. 

Explotació del sistema. Presentació de 
resultats i verificació de la consistència del 
sistema.



EXPLORACIÓ
El principal actiu d’A.T.I.C.S. S.L. és la informació. Això vol 

dir l’empresa genera i gestiona informació que ven en diferents 
formats als seus clients.

ESTAT INICIAL
Informació alfanumèrica

Dispersió de documents en diferents unitats físiques.
L’accessibilitat a les dades poc àgil i deficient.
Manca de procediments i processos protocol·laris.
Manca d’organització i gestió.
Manca d’una base de dades global.
Risc de pèrdua de dades.

Informació cartogràfica

Alta diversificació, heterogeneïtat i dispersió de les 
dades cartogràfiques.

Fluxos d’informació geogràfica inexistents.
Manca de procediments i processos protocol·laris.
Fonts d’informació deficitàries i de poca qualitat.



EXPLORACIÓ
NECESSITATS

Informació alfanumèrica:

Establir protocols i fluxos d’enregistrament i 
emmagatzematge de dades.

Elaboració d’un esquema lògic – relacional de les 
entitats que formin part del sistema d’informació.

Disseny i creació d’una base de dades.
Disseny i creació d’un aplicatiu per a l’entrada de dades, 

modificacions, consultes i generació d’informes.
Definir les explotacions desitjades.

Informació cartogràfica:

Digitalització sistemàtica del elements del patrimoni.
Disseny i creació de l’estructura de dades 

cartogràfiques
Integració i estructuració de la informació cartogràfica
en geobase de dades.
Establir procediments i processos protocol·laris.



SOLUCIONS
Informació alfanumèrica:

Disseny i elaboració de protocols i fluxos 
d’enregistrament i emmagatzematge de dades.

Elaboració d’un esquema lògic – relacional de les 
entitats que formin part del sistema d’informació.

Disseny i creació d’una base de dades.
Disseny i creació d’un aplicatiu per a l’entrada de dades, 

modificacions, consultes i generació d’informes.
Definir les explotacions desitjades.

Informació cartogràfica:

Digitalització sistemàtica del elements del patrimoni.
Disseny i creació de l’estructura de dades 

cartogràfiques
Integració i estructuració de la informació cartogràfica
en geobase de dades.
Establir procediments i processos protocol·laris.

EXPLORACIÓ



DEFINICIÓ

El Sistema Gestor del Patrimoni Cultural té com a objectiu general servir 
d’instrument útil per a la gestió de la informació i dels projectes d’una 
empresa de les característiques d’ATICS S.L. Ekumene vol organitzar la 
informació cartogràfica i alfanumèrica que es genera a l’empresa per tal que 
la gestió dels recursos d’informació sigui àgil i eficient. L’àmbit territorial 
que contempla és Catalunya.

OBJECTIUS GENERALS D’ ´EKUMENE :

OBJECTIUS ESPECÍFICS :
Constituir la infraestructura bàsica d’informació pel registre de 

dades i la gestió de projectes.

Suportar l’inventari i l’actualització de la informació completa 
(cartogràfica, planimètrica i alfanumèrica) dels elements necessaris 
per a gestió de projectes.

Suportar operacions bàsiques de consulta

Permetre generar cartografia general i temàtica

Permetre generar informes i estadístiques derivats d’informació
bàsica o de consultes predefinides



INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA ALFANUMÈRICA

Ortofotomapes 
Els Ortofotomapes 1:5000 de l’I.C.C. ens 
serveixen de cartografia de base.
Topogràfics
Topogràfics vectorials servits per empreses 
externes que s’utilitzen com a cartografia de 
base.
Divisions Administratives
Representació espacial d’unitats territorials 
de caràcter administratiu (municipis, 
comarques, províncies.)
Elements del Patrimoni Cultural
Representació espacial del elements del 
patrimoni catalogats o no. (jaciments, 
patrimoni arquitectònic, edificacions, zones 
d’expectativa arqueològic, estructures 
viàries, etc.)
Intervencions Arqueològiques
Representació espacial de les intervencions 
sobre els elements del patrimoni.
Cartografia temàtica o de referència
Bases temàtiques com superfície 
urbanitzada, usos del sol, carreteres, etc.

CONTINGUTS D’ ´INFORMACIÓ D’ ´EKUMENE:
DEFINICIÓ



Ekumene s’articula entorn als elements del patrimoni (entitat) i intervencions 
(fenomen), els quals tenen atributs alfanumèrics i representació geogràfica.

ENTITAT

ELEMENT DEL PATRIMONI 
CULTURAL

CATALOGAT NO CATALOGAT

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

JACIMENT PALEONTOLÒGIC

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

ZONA D’EXPECTATIVA 
ARQUEOLÒGICA

EDIFICACIÓ

ESTRUCTURA VIÀRIA

REFUGI

ELEMENT DEL PATRIMONI URBÀ

DISSENY

FENÒMEN

INTERVENCIÓ

Estudi d’Impacte Cultural (IPC)

Estudi d’Impacte Ambiental (EIA)

Excavació Arqueològica

Prospecció

Consolidació/Adequació/Restauració

Control Arqueològic

Mostreig



DISSENY
ESQUEMA CONCEPTUAL:



DISSENY
DISSENY LÒGIC – RELACIONAL:



DISSENY
DISSENY FÍSIC - GIS

Cartografia de base:

Cartografia Ekumene:

Cartografia Temàtica Auxiliar:



DISSENY
DISSENY FÍSIC - GIS



DISSENY
DISSENY DE L’ ´APLICATIU D ´ENTRADA DE DADES

Ekumene és un aplicació desenvolupat amb les eines de disseny i 
programació que proporciona Microsoft Access.  El seu objectiu bàsic és 
servir de font d’informació alfanumèrica a la cartografia implementada en 
geobase de dades a ArcGIS

Menú principal d’Ekumene amb accés directe a les funcions bàsiques.



DISSENY
DISSENY DE L’ ´APLICATIU D ´ENTRADA DE DADES



DISSENY
DISSENY DE L’ ´APLICATIU D ´ENTRADA DE DADES



DISSENY



DISSENY
DISSENY DE L’ ´APLICATIU D ´ENTRADA DE DADES



CONSTRUCCIÓ BD’A - BDC



EXPLOTACIÓ
JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DIGITALITZATS, 
GEOREFERENCIATS I AMB CÀRREGA 
D’INFORMACIÓ ALFANUMÈRICA

BASE CARTOGRÀFICA 
ORTOFOTO 1:5000 AMB 
CAPA DE JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS. 
CONSULTA DIRECTA.



EXPLOTACIÓ
SIMBOLITZACIÓ PER ATRIBUTS (CRONOLOGIA) I CONSULTA:



EXPLOTACIÓ




