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 RESUM 

El present document exposa el desenvolupament d‟un sistema d‟informació 

arqueològic que s‟emmarca dintre el projecte final del Màster en Tecnologies de la 

Informació Geogràfica, 19ª edició. S‟ha desenvolupat en col·laboració amb el 

Grup d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya amb el qual s‟han definit els objectius.  

El projecte ha constat de dues parts, la primera, el disseny i implementació d‟una 

base de dades espacial on s‟integra la informació alfanumèrica i la informació 

gràfica i espacial. Aquesta base de dades té com a objectius permetre la gestió, 

l‟emmagatzematge, l‟actualització i l‟anàlisi i modelització de les dades. La segona 

part, és el disseny d‟una geoaplicació web que consisteix en un visor de mapes, 

amb capacitat per a la consulta i identificació de la informació tant alfanumèrica 

com espacial, i que consta d‟un mòdul de càrrega de dades i de descàrrega. 

L‟aplicació s‟ha desenvolupat íntegrament amb programari lliure. 

Paraules clau: Arqueologia, Base de dades espacial, Visor Web, PostgreSQL, 

Leaflet, geoinformació. 
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RESUMEN 

En el presente documento se expone el desarrollo de un sistema de información 

arqueológico que se enmarca dentro del proyecto final del Máster de Tecnologías 

de la Información Geográfica, 19ª edición. Se ha desarrollado en colaboración con 

el Grupo de Arqueología de Alta Montaña con quien se han definido los objetivos. 

El proyecto consta de dos partes, la primera, el diseño y la implementación de una 

base de datos espacial donde se integra la información alfanumérica i la 

información gráfica y espacial. Esta base de datos tiene como objetivo permitir la 

gestión, el almacenaje, la actualización y el análisis y modelización de los datos. 

La segunda parte, es el diseño de una geoaplicación web que consiste en un visor 

de mapas con capacidad para la consulta e identificación de la información tanto 

alfanumérica como espacial. Además consta de un módulo de carga de datos y 

de descarga. 

Esta aplicación se ha desarrollado íntegramente con software libre. 

Palabras clave: Arqueologia, Base de dades espacial, Visor Web, PostgreSQL, 

Leaflet, geoinformación 
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ABSTRACT 

The current paper exposes the development of a Archaeological Information 

System which forms part of the final project of the Master in Geographic 

Information Technology 19th edition. It has been developed in collaboration with 

the Grup d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya, with whom the objectives have been 

defined.  

The project consists of two parts, the first, the design and implementation of a 

spatial data base where the alphanumeric data and the graphic and spatial data 

are integrated. This data base has as its objective allowing data management, 

data storage and data actualisation, analysis and modelling.  

The second part of the project is the design of a Web Application which consists 

on a map viewer that allows being consulted about the data that identifies 

alphanumeric and spatial data and an uploading and downloading data sections. 

The application has devolved completely with free software. 

Key words: Archaeology, Spatial data base, Web viewer, PostgreSQL, Leaflet, 

geodata. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. ANTECEDENTS  

El Grup d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya (GAAM), entitat en la que s‟emmarca 

aquest projecte, és un dels grups de recerca impulsors de la Xarxa DEPART 

(Dinàmiques dels Espais Pirinencs d‟Altitud), un projecte que és resultat de la 

necessitat de compartir la informació dels diversos grups de recerca arqueològica 

que treballen als Pirineus. El fet de participar d‟aquest projecte –que és un 

projecte ampli-, accentua la necessitat de l‟elaboració d‟una base de dades que 

arribi a un nivell de concreció molt elevat que la Xarxa DEPART no pot assolir.  

La Xarxa DEPART està en una fase de disseny però encara no hi ha consens en 

quina serà l‟estructura de la base de dades i per tant, no és un antecedent com a 

tal. És innegable, però, que l‟existència d‟aquest projecte s‟ha hagut de tenir en 

compte en l‟elaboració d‟aquesta base de dades per a facilitar la compatibilitat 

d‟ambdós projectes.  

1.2. MARC INSTITUCIONAL 

Aquest projecte s‟ha realitzat dintre del Màster en Tecnologies de la Informació 

Geogràfica, 19e edició, organitzat pel  Departament de Geografia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i l‟Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i 

impartit al Laboratori d‟Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT).  

El projecte s‟ha realitzat a petició del Grup d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya (GAAM) 

del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, dintre 

del projecte HAR2015-66780-P Modelización de los espacios prehistóricos de 

montaña. Un siglo del patrimonio arqueológico y los territorios pastoriles, que 

persegueix l‟objectiu entre d‟altres coses, de generar un sistema d‟informació 

geogràfica per tal d‟emmagatzemar i gestionar les dades que ha generat al llarg 

dels anys de recerca arqueològica.    
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1.3. CONTEXT: SITUACIÓ I NECESSITATS ACTUALS 

El Grup d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya (GAAM), ha treballat durant els darrers 10 

anys en diferents zones del Pirineu, principalment al Parc Nacional d‟Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici (PNAESM), Ordesa-Mont Perdut i la Vall d‟Ordino a 

Andorra. L‟objectiu de recerca d‟aquest grup és la comprensió de les dinàmiques 

socials de les comunitats del Pirineu –principalment són comunitats ramaderes- i 

comprendre el seu desenvolupament històric. Alhora, el GAAM treballa per 

entendre la interrelació que hi ha entre l‟ocupació humana del  territori i l‟evolució 

històrica d‟aquest.  

Per aconseguir aquests dos objectius s‟ha intervingut arqueològicament de 

maneres diferents, l‟excavació –Cova del Sardo i l‟Abric d‟Obagues de Ratera- i la 

prospecció de la major part de la superfície del PNAESM per tal de localitzar els 

diversos elements antròpics. A partir d‟aquestes prospeccions s‟han trobat més de 

300 jaciments o llocs arqueològics. A més, en alguns d‟aquests s‟han fet sondejos 

per poder situar en el temps aquests jaciments i entendre la funció de l‟estructura 

sondejada. La informació que s‟ha tret de les prospeccions amb l‟anàlisi de cada 

jaciment constitueix una eina per a poder generar coneixement històrico-

arqueològic. La informació però, és molta i molt diferent –es combinen elements 

gràfics i elements alfanumèrics- i per tant és fa necessari el Sistema d‟Informació 

que el present treball elabora per a poder sintetitzar aquesta informació i poder-la 

utilitzar posteriorment per a la generació de coneixement arqueològic.  
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2. OBJECTIUS I FASES DEL PROJECTE 

2.1. OBJECTIU GENERAL 

L‟objectiu del present treball consisteix en el disseny i implementació d‟un Sistema 

d‟Informació Arqueològic que serveixi per a la gestió, l‟emmagatzematge, 

l‟actualització i l‟anàlisi i modelització de les dades arqueològiques provinents dels 

treballs de camp realitzats en zones d‟alta muntanya pel Grup d‟Arqueologia d‟Alta 

Muntanya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a fer-ho, caldrà integrar 

en una base de dades espacial la informació arqueològica alfanumèrica així com 

la informació gràfica i espacial. 

Posteriorment a la realització de la base de dades espacial es realitzarà una 

Geoaplicació web. Aquesta consistirà en un visor de mapes on es podran veure el 

elements arqueològics de la base de dades en les diferents escales i nivells 

especificats a la mateixa, es podran realitzar algunes consultes senzilles i es 

podran descarregar les dades amb format shapefile per que es puguin utilitzar per 

a les anàlisis. A banda del visor, la Geoaplicació web tindrà un mòdul amb 

formularis – un per a cada nivell especificat a la base de dades - per introduir les 

dades alfanumèriques i geomètriques a la base de dades.  

Aquest treball, per tant, es composa de dues parts, la base de dades espacial i la 

Geoaplicació web, els objectius específics de les quals es troben més endavant 

en l‟apartat d‟objectius corresponent. 

2.2. FASES DE DESENVOLUPAMENT 

El projecte s‟ha desenvolupat al llarg de quatre mesos seguint les següents fases: 

1. Definició dels objectius del projecte. Es marca la necessitat de generar 

la base de dades espacial acompanyada de l‟aplicació web amb els 

objectius específics de cadascun. 

2. Disseny conceptual i lògic de la base de dades. Es mantenen reunions 

amb el GAAM per d‟entendre quina havia de ser l‟estructuració de les 

dades i les especificitats de la base de dades. És una de les fases més 

complexes del procés donada la dificultat per arribar al consens amb el 
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disseny. Aquest, s‟ha replantejat en diverses ocasions fruit de la 

complexitat de que la base de dades representi de forma fidedigna la 

realitat arqueològica. 

3. Implementació de la base de dades. Es crea la base de dades i es fan 

modificacions en les taules de la mateixa, es creen les vistes i els 

processos per automatitzar algunes entrades de dades. 

4. Disseny i implementació de l’aplicació. Es desenvolupa l‟aplicació en 

base els objectius marcats en la primera fase. 

5. Proves i anàlisi de resultats. Es comprova el funcionament de l‟aplicació i 

s‟analitzen possibles vies de millora. 

 

3. DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ 

3.1. OBJECTIUS DEL SISTEMA D‟INFORMACIÓ 

ARQUEOLÒGICA  

La base de dades espacial arqueològica desenvolupada en aquest projecte té per 

finalitat servir per a la gestió, l‟emmagatzematge, l‟actualització i l‟anàlisi de les 

dades arqueològiques provinents dels treballs de camp realitzats en zones d‟alta 

muntanya.  

La informació arqueològica s‟ha de poder relacionar també amb la informació 

geogràfica del territori com ara els aspectes orogràfics, la hidrografia, la vegetació 

i els usos del sòl.  

Les investigacions arqueològiques que s‟han desenvolupat a les zones de 

muntanya on s‟inscriu aquest projecte han estat recerques principalment de 

prospecció arqueològica, per la qual cosa la informació i les dades obtingudes 

estan principalment relacionades amb l‟arquitectura dels diversos elements 

arqueològica. 

Els objectius específics d‟aquest sistema d‟informació són: 

1. Síntesi de la informació de jaciments i altres vestigis arqueològics: 

1.1. Actuacions efectuades: prospeccions, sondejos, datacions, excavacions, 

etc 



Bases de dades espacials en aplicacions d’arqueologia d’alta muntanya. Guillem Salvador Baiges 

10 
 

1.2. Característiques (principalment a partir de les dades de superfície) 

1.3. Integrar informació alfanumèrica i informació gràfica (principalment 

vectorial) en una mateixa plataforma d'accés. 

2. Consulta de la informació. 

2.1. Consultes de tots els membres del GAAM. Eina per als diferents 

investigadors. 

2.2. Consultes del personal del PNAESM (gestió del patrimoni).  

3. Anàlisi i modelització. 

4. Ha de ser compatible amb la Xarxa DEPART (Dinàmiques dels Espais 

Pirinencs d‟Altitud), projecte que té per finalitat compartir la informació dels 

diversos grups de recerca arqueològics que treballen als Pirineus. 

5. En un futur ha de poder integrar les dades dels diversos tipus d‟estudis 

arqueològics. 

3.2. CONTINGUTS D‟INFORMACIÓ DEL SISTEMA 

D‟INFORMACIÓ  

Podem separar els continguts d‟informació de la base de dades espacial en dos 

apartats: la informació provinent de la recerca arqueològica1 i la informació 

proporcionada a partir de les bases cartogràfiques de l‟Institut de Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) i del CREAF.  

La informació que ha de contenir el sistema d‟informació és la següent:  

Informació 

Dades 

Alfanumèriques  

Dades 

Gràfiques i 

Espacials   Fonts  

Inventaris de jaciments i punts de GPS (codi, 

nom, x,y,z, i breu descripció). Es tracta de 

dos inventaris diferents, en funció de l'entitat 

assignada al vestigi. 

  
 GAAM 

Fitxes de descripció de jaciments 

arqueològics. Contenen codi, nom i x,y,z i un 

seguit de camps descriptius. 

   
GAAM 

                                            

1
 La informació arqueològica d‟aquesta recerca està en gran part digitalitzada però estructurada de forma 

diferent al disseny conceptual que s‟ha generat en aquest treball.  
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Fitxes de sondejos, referits a les cates 

efectuades en alguns jaciments. 
   GAAM 

Fitxes estratigràfiques per als jaciments 

excavats en extensió. 
   GAAM 

Base de dades de datacions de C14, amb 

els codis dels jaciments les coordenades, la 

informació relacionada en la datació (context, 

calibració, taxo de la mostra, etc). 

  
 

GAAM 

Inventari del material arqueològic recollit en 

superfície als jaciments arqueològics 

prospectats o provinents dels sondejos 

arqueològics. 

  
 

GAAM 

Inventari de fotografies 
   GAAM 

Plantes topogràfiques dels jaciments 

realitzades amb estació total que estan 

georeferenciades, amb formats .shp  o .dxf. 

 

 
  GAAM 

Croquis i planimetries a escala de les 

estructures arqueològiques efectuades a mà. 

Alguns estan digitalitzats i georeferenciats, 

amb formats .shp o .dxf. 

 

 
  GAAM 

Plantes dels sondejos (Aquesta informació 

s‟integrarà en un futur a la base de dades). 

 

 
  GAAM 

Extensions de jaciments arqueològics i 

estructures (polígons georeferenciats en 

format .shp que delimiten els jaciments i/o 

les estructures. Només disponible en alguns 

casos). 

 

  GAAM 

Base hidrogràfica   
  ICGC 

Model Digital d‟elevacions   
  ICGC 

Mapa d‟usos del sòl (s‟incorporarà en un 

futur si es considera necessari) 

 
  CREAF 

3.3. FUNCIONALITAT DEL SISTEMA D‟INFORMACIÓ  

La funcionalitat que aquí exposarem no pretén descriure i explicar les 

especificacions de l‟aplicació que es desenvoluparà en el present treball, ja que 

aquestes s‟expliquen més endavant. 
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La finalitat d‟aquest apartat és descriure com haurà de ser l‟ús de la base de 

dades i les seves potencialitats per tal d‟aconseguir els objectius marcats del 

sistema d‟informació. Podem resumir els objectius en dos: emmagatzematge i 

consulta, i anàlisi i modelització.  

L‟aplicació que s‟ha desenvolupat en aquest projecte pretén suplir el primer dels 

objectius, ja que servirà per a la càrrega de dades i per a la seva consulta. 

D‟altra banda per tal de realitzar anàlisis i modelitzacions hem considerat que per 

les particularitats d‟aquest projecte –necessita funcions de geoprocessament, 

anàlisis estadístiques i anàlisis del terreny- és preferible utilitzar programes SIG 

d‟escriptori. A més, a la implementació de la base de dades es crearan triggers 

per tal que automatitzin càlculs que posteriorment poden utilitzar-se com a 

variables quantitatives en els diversos anàlisis estadístics. 

Exemples de consultes i exploracions que es podran realitzar: 

 Quina és la distribució dels llocs arqueològics segons l‟altitud en funció de 

la quantitat d‟estructures del lloc arqueològic. 

 Quina és la distribució dels llocs arqueològics segons l‟altitud en funció de 

les àrees dels llocs arqueològics. 

 Els llocs arqueològics presenten algun patró de localització en funció de 

les característiques del terreny i del paisatge? 

 Quina relació hi ha entre el tipus de forma i funció de les estructures i les 

seves dimensions.  

 Hi ha algun patró de localització dels llocs arqueològics en funció del 

període al qual corresponen? 

  Hi ha algun patró del tipus de forma, funció i dimensions dels llocs 

arqueològics en funció del període al qual corresponen? 

 Quina relació hi ha entre els llocs arqueològics i el tipus d‟ús del sòl on es 

localitzen? 
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3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA D‟INFORMACIÓ  

 

Esquema de l'arquitectura del sistema 
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4. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE LA BASE DE DADES ESPACIAL 

El disseny de la base de dades és la fase del projecte que més temps ha requerit. 

A partir de converses i reunions amb el GAAM s‟ha anat definit i conceptualitzant 

l‟estructura i l‟organització de la informació arqueològica. Ha estat un procés llarg i 

difícil de treball per les característiques pròpies del desenvolupament d‟una base 

de dades arqueològica, i en aquest cas concret, de contextos d‟alta muntanya 

pirinenca.  

En primer lloc, un base de dades espacial d‟aquestes característiques no només 

té la funció d‟emmagatzemar, gestionar i administrar les dades i la informació sinó 

que a més també ha de ser una eina d‟ajuda a la interpretació i a la generació de 

coneixement arqueològic.  

Fer d‟una base de dades espacial una eina d‟ajuda a la interpretació no és fàcil 

doncs en arqueologia, a mesura que les investigacions avancen, les 

interpretacions dels elements arqueològics poden canviar. Per exemple, 

conseqüència d‟una recerca més exhaustiva d‟un element concret com pot ser la 

realització d‟un sondeig posterior al primer registre o la realització d‟una excavació 

en extensió que proporciona molta més informació que el propi registre de 

prospecció. La interpretació d‟un element pot canviar també a partir de la relació 

que pugui tenir amb altres elements arqueològics i amb el territori.  

Aquesta evolució de la interpretació demana que l‟estructura de la base de dades 

sigui  prou flexible per poder ser modificada fàcilment i que la càrrega de dades 

pugui ser parcial a falta de tota la informació, ja que hi haurà dades que 

s‟incorporin a posteriori.  

En segon lloc, el GAAM participa de la Xarxa DEPART que pretén generar una 

base de dades de la informació arqueològica dels grups de recerca que treballen 

a la zona pirinenca. Aquest sistema d‟informació, que actualment no està 

implementat, ha de sintetitzar la informació arqueològica de forma consensuada 

entre tots els grups de recerca que hi participen i que parteixen de posicionaments 

teòrics diferents i que tenen per tant, diferents formes de treballar. Així doncs, la 

base de dades present s‟ha d‟adaptar a la forma de treballar i organitzar la 
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informació del GAAM però alhora ha de fer fàcil el traspàs de dades a la Xarxa 

DEPART.  

Finalment, s‟ha de tenir en compte que al llarg de més de 10 anys de recerca el 

mètode de registre ha anat canviant i s‟ha anat fent més complex a mesura que 

s‟anava comprenent la realitat arqueològica i aprofundint en el debat de les 

ocupacions humanes que han habitat als Pirineus al llarg de la història. Aquest fet 

és rellevant alhora de poder conceptualitzar la base de dades espacial i poder 

estructurar la informació de la forma més adient.  

 

4.1. DISSENY CONCEPTUAL 

S‟ha organitzat la informació de la base de dades en quatre nivells, responent a 

una lògica de concreció de la informació, de menys a més detall. Els nivells són el 

nivell regional, nivell local, nivell d‟estructura i nivell de sondeig com a un subnivell 

del nivell d‟estructura.  
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A. NIVELL REGIONAL: 

Aquest nivell  presenta  un 

inventari a una escala poc 

detallada dels punts GPS amb la 

informació de la localització (x, y, 

z) , quin tipus d‟evidència humana 

és, i una petita descripció. 

Aquestes dades no estaran 

relacionades amb la resta de la base de dades ja que ha de servir únicament com 

a magatzem de les dades del GPS proporcionades per les prospeccions. 

L‟objectiu d‟emmagatzemar els punts GPS és el fet de tenir un registre de tots els 

elements antròpics trobats a les àrees prospectades, encara que alguns elements 

no siguin integrats dintre dels llocs arqueològics. A més, són una eina útil per 

començar a processar les dades espacials dels llocs arqueològics. Actualment 

l‟inventari que disposem correspon pràcticament a un punt GPS per lloc 

arqueològic.  

L‟altre element conceptualitzat en  aquest 

apartat és la zona arqueològica. Una zona 

arqueològica, representada a partir d‟una 

àrea, és una concentració de llocs 

arqueològics/jaciments en un espai 

determinat que estan relacionats 

espacialment entre ells. 

 Aquestes agrupacions s‟estableixen 

posteriorment a les prospeccions, ja que 

prèviament s‟ha de fer una avaluació per 

determinar la relació que pot haver-hi 

entre diversos llocs arqueològics. 

En síntesi, en aquest nivell es 

contemplen dos components diferents:  

 Una taula d'inventari de punts GPS Zones arqueològiques.  

Punts GPS dels llocs arqueològics del PNAESM. 

Disseny conceptual. Nivell regional 
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que s'expressarà gràficament com a punts. 

 Una taula d'àrees de llocs arqueològics associada als polígons definits a sobre 

el mapa. 

 

B. NIVELL LOCAL:  

Aquest nivell és la part central de la base de dades i l‟element que estructurarà la 

resta de la informació. Aquí hi haurà representat el que hem anomenat com a lloc 

arqueològic (en altres casos s‟anomenarà jaciment arqueològic però hem preferit 

no anomenar-ho així per tal de no caure en connotacions). Un lloc arqueològic, 

representat per un polígon, és un conjunt d‟evidències antròpiques que 

corresponen com a mínim a una ocupació humana en un lloc determinat i els 

elements del qual estan relacionats 

entre ells.  

El lloc arqueològic inclou la 

informació que es recull amb la fitxa 

arqueològica de lloc i les seves 

descripcions. El croquis i les 

planimetries són informació gràfica 

dibuixada a mà o amb l‟ajuda d‟aparells topogràfics i que suposa la base espacial 

a partir de la qual es desenvolupen les geometries associades als diversos nivells 

d‟informació de la base de dades. Les geometries també van associades a 

informació alfanumèrica sobre l‟autoria del dibuix i les dates de realització. 

L‟extensió del lloc arqueològic es derivarà del croquis.  

VB-111  Cometes de Casesnoves VIII 

VB-111  Cometes de Casesnoves VIII. Lloc arqueològic 
i croquis. 

VB-111  Cometes de Casesnoves VIII. Fotografia del lloc 
arqueològic. 

Disseny conceptual. Nivell local 



Bases de dades espacials en aplicacions d’arqueologia d’alta muntanya. Guillem Salvador Baiges 

18 
 

Finalment al nivell local també s‟inclourà la informació del material arqueològic 

trobat, que estarà relacionat també amb el sondeig,  i la informació de les 

datacions C14 -que dependrà del material-.   

Així, el nivell local té quatre components diferents: 

 Una taula de llocs arqueològics amb la informació general proporcionada per 

les fitxes de la prospecció. Es representarà gràficament mitjançant un polígon i 

amb la possibilitat de fer-ho amb punts a partir dels centroides del polígon.  

 Una taula amb la representació gràfica dels croquis i la informació 

alfanumèrica de la realització del croquis. 

 Una taula amb la informació dels materials arqueològics associats al lloc 

arqueològic o bé al sondeig.  

  Una taula amb la informació de les datacions de C14 dels materials que han 

estat datats.  

 

C. NIVELL D’ESTRUCTURA:  

El nivell d‟estructura és una concreció a més detall 

del nivell anterior. Un lloc arqueològic, està format 

com a mínim per una estructura, per exemple una 

cabana o un tancat aïllat. En molts casos, però, els 

llocs arqueològics estan conformats per més d‟una 

estructura. És habitual trobar el que el GAAM ha 

classificat com a conjunts arquitectònics: tenen 

varies estructures de diferents tipus combinant 

cabanes, tancats, abrics, amagatalls... A aquests 

últims elements els hem anomenat unitat 

estructural i tenen tres especialitzacions que fan 

referencia al tipus d‟estructura. Una unitat 

estructural pot ser un element arquitectònic (cabana, tancats, cercles de pedra, 

etc), una cavitat natural (abric, cova, balma, etc) o un espai obert (concentracions 

de material, àrees de transformació a l‟aire lliure, etc).  

Aquestes especificacions, que en un primer moment el GAAM no utilitzava, les 

hem afegit per tal que la base de dades espacial pugui ser compatible amb la 

Unitat estructural VB-111 
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Xarxa DEPART, ja que altres grups de recerca participants utilitzen aquestes 

especialitzacions per classificar els tipus de llocs arqueològics.  

La unitat estructural i les seves especialitzacions contindran la informació referent 

a la descripció i les característiques morfo-mètriques generals de cada estructura 

individualitzada.  

Podríem dir, doncs, que la unitat estructural 

és una síntesi dels elements que 

constitueixen una estructura que són:  

-Els elements que delimiten l‟estructura –

murs principalment, però també poden ser 

elements naturals com els blocs erràtics- i 

que contenen la informació de les 

característiques mètriques i el sistema 

constructiu.  

-Els recintes, que són els espais generats 

dintre dels delimitadors, és a dir, el 

contingut de l‟estructura. Aquesta entitat 

conté la informació referent a l‟ús de l‟espai 

i a la seva funció 

-Les ocupacions, que fan referència a l‟ús 

antròpic de l‟estructura en un temps determinat, i per tant associat a un període 

històric. Aquestes són el que relacionen la unitat estructural amb els delimitadors i 

els recintes. Així, la unitat estructural té mínim una ocupació però en pot tenir més 

d‟una. Això s‟estableix sobretot a partir dels sondejos arqueològics o les 

excavacions en extensió però també a partir de les característiques constructives 

dels espais. Per l‟altre costat de la relació tenim que el recinte fa referència a un 

ús concret que correspon a una ocupació –tot  i que una ocupació pot donar-se el 

cas que tingui més d‟un recinte ja que es consideri que hi ha espais diferenciats 

en les seves funcions però que són sincrònics-. Finalment, un delimitador té una 

relació molta a molts amb la ocupació ja que una ocupació pot constar de diversos 

delimitadors i els delimitadors poden delimitar una o més d‟una ocupació. 

Delimitadors i Recintes  VB-111 

Detall de delimitadors i Recintes  VB-111 
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En síntesi, el nivell d‟estructura constarà d‟: 

 Una taula d‟unitats estructurals amb tres especialitzacions: estructura 

arquitectònica, cavitat natural i espai obert. Estarà representada per 

l‟agregació dels recintes i els delimitadors i contindrà la informació general dels 

aspectes morfo-mètrics i la descripció de les estructures. 

 Una taula alfanumèrica de les ocupacions que emmagatzemarà la informació 

del tipus d‟ocupació, la seva descripció i la cronologia relativa de l‟ocupació 

així com el mètode que s‟ha utilitzat per datar-la si s‟ha datat.  

 Una taula amb els recintes que es representarà amb polígons derivats del 

croquis, amb la informació entorn a l‟ús de l‟espai i la seva funcionalitat. 

 Una taula de delimitadors amb dues especialitzacions segons si són elements 

constructius o elements geològics, com murs o un bloc erràtic respectivament. 

Es representarà amb polígons derivats del croquis i contindrà la informació de 

les característiques mètriques i el sistema constructiu.  

 

 

D. NIVELL DE SONDEIG: 

En els casos en que s‟ha valorat que un lloc arqueològic tenia potencial per a 

aportar més informació que la recollida a nivell superficial s‟han realitzat sondejos 

a dintre d‟alguna estructura. Aquets sondejos permeten datar les estructures i els 

llocs arqueològics i per tant, establir una seqüència diacrònica del tipus 

d‟ocupacions humanes als pirineus, per poder entendre i establir patrons d‟ús del 

Disseny conceptual. Nivell d’estructura 



Bases de dades espacials en aplicacions d’arqueologia d’alta muntanya. Guillem Salvador Baiges 

21 
 

territori i de gestió dels ramats (s‟ha de tenir en compte que la major part de 

produccions que hi ha hagut al llarg de la història als pirineus han estat 

produccions ramaderes).  

En altres casos, s‟ha decidit excavar en extensió el lloc arqueològic com la Cova 

del Sardo a la Vall de Sant Nicolau o l‟Abric d‟Obagues de Ratera.  

 

El nivell sondeig agrupa totes les entitats que tenen informació respecte a la 

realització dels sondejos o excavacions (una excavació la considerem com un 

sondeig en extensió), l‟estratigrafia i les relacions entre els estrats, la informació 

gràfica dels sondejos i la recollida d‟informació del tipus de sediment dels estrats. 

Aquestes entitats, a més, estaran relacionades per una banda amb les 

ocupacions en tant que és a partir de l‟estratigrafia que es poden establir les 

diferents ocupacions i per l‟altra, amb el material i les datacions, ja que la majoria 

de material trobat és de quan es realitza un sondeig o excavació.  

En aquest projecte tot el nivell de sondeig serà exclusivament alfanumèric però en 

un futur es valorarà si és necessari generar la geometria dels sondejos i la seva 

localització exacta.  

Sintetitzant, el nivell de sondeig constarà de cinc entitats: 

 Una taula de sondeig que contindrà la informació general de la seva 

realització: Metodologia utilitzada, dimensions, quantitats de material i 

datacions i autoria. 

 Una taula de nivells per tal de permetre que hi hagi agrupacions d‟estrats 

relacionats que tinguin una interpretació conjunta.  

Disseny conceptual. Nivell sondeig 
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 Una taula d‟estrats amb la informació i les característiques de cada estrat 

individualitzat. 

 Una taula amb la informació del sediment extret de cada estrat.  

 Una taula per emmagatzemar la informació gràfica de cada sondeig.  

4.2. DISSENY LÒGIC 

El disseny lògic d‟una base de dades estableix quina ha de ser l‟organització i 

l‟estructuració de les dades. En el nostre cas hem elaborat un model de dades 

relacional a partir del disseny conceptual de la base de dades que hem exposat a 

l‟apartat anterior. El model de dades relacional representa el món a partir d‟un 

conjunt de taules on cada fila són els registres i les columnes són els atributs 

corresponen a cada entitat. Cada taula conté un atribut que fa la funció 

d‟identificador de l‟entitat que s‟anomena clau primària. A partir de les relacions de 

cardinalitat i la dependència de les taules, s‟estableixen les claus foranes, que són 

els atributs relacionats amb la clau primària d‟una altra taula.  

A l‟annex del present document s‟adjunta el disseny lògic de la base de dades 

espacial on es defineixen totes les taules amb els seus atributs, el tipus de dada 

de cada atribut i si corresponen a una clau primària o forana.  

Així doncs, el que exposarem a continuació és la cardinalitat i la relació entre les 

taules ja que la definició dels atributs i les claus primàries i foranes s‟exposen a 

l‟annex.   

Les taules de la base de dades espacial són: 

 Municipi 
 Sond-Uest 

 Zona arqueològica 
 Sondeig 

 GPS 
 Nivells 

 Lloc arqueològic 
 Estrats 

 Croquis 
 Relacions estratigràfiques 

 Datació 
 Sediment 
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 Material 
 Plànol Sondeig 

 Unitat Estructual 
 Fotografies 

 Element arquitectònic 
 GPSFOTO 

 Cavitat Natural 
 ZONAFOTO 

 Espai obert 
 LLOCFOTO 

 Ocupació 
 UEFOTO 

 Període 
 DELFOTO 

 Recinte 
 RECFOTO 

 Ocupació-Delimitador 
 SONDFOTO 

 Delimitador 
 Diccionari de valors 

 Element Geològic 
 DOCLLOC 

 Secció de Mur 
 Documents 

 Element constructiu 
 

Com es pot veure s‟ha generat una taula per a cada entitat representada al model 

conceptual, però a més, allà on la relació entre taules té una relació de M:M 

(molta a molts) s‟ha creat una taula per a poder-les relacionar on hi ha les claus 

primàries de les dues taules. És a dir, posant com exemple la unitat estructural i el 

sondeig, una estructura pot tenir un sondeig o més, però a la vegada un sondeig 

pot afectar a una estructura o més. 

A continuació definirem les cardinalitats de cada taula seguint l‟ordre dels quatre 

nivells que hem marcat al disseny conceptual. 

A. NIVELL REGIONAL: 

En aquest nivell tenim les taules de Municipi, GPS i Zona arqueològica. La taula 

municipi està relacionada amb la taula de GPS i la taula Lloc arqueològic, amb 
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una relació 0:M, ja que cada lloc o punt gps pertanyen a un municipi, però aquest 

pot tenir cap o molts punts gps o llocs arqueològics. 

D‟altra banda la zona 

arqueològica és relaciona 

amb el lloc, amb una 

relació 0:M, ja que pot 

haver-hi llocs sense zona 

arqueològica assignada i 

una zona pot tenir més d‟un 

lloc arqueològic.  

La taula GPS també es relaciona amb la taula de diccionari, i amb la de 

fotografies amb una relació M:M que fa que hi hagi la taula GPSFOTO. 

B. NIVELL LOCAL: 

 El nivell local té com a centre la taula llocs, que es relaciona amb la taula croquis 

amb una relació 1:M, doncs un lloc pot tenir diversos croquis. També hem 

establert una taula de documents per emmagatzemar la documentació (articles, 

  Nivell Regional 

Nivell Local 
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memòries de prospecció, etc) que té una relació M:M i per tant hi ha una taula 

DOCLLOC per a poder fer de nexe.  

El lloc arqueològic té una relació 0:M amb els materials, ja que a un lloc podem no 

trobar cap material o trobar-ne molts. A la vegada, el material es relaciona amb la 

taula datacions amb una cardinalitat de 0:1 ja que un material pot no ser datat, i si 

és datat només té una datació. Com veurem més endavant, el material també es 

relaciona amb la taula d‟estrats.  

Finalment, el lloc es relaciona amb la taula de fotografies utilitzant una taula 

LLOCFOTO per establir la relació M:M. 

 

 

C. NIVELL ESTRUCTURA: 

 

El nivell d‟estructura es basa amb la taula d‟unitat estructural i les seves 

dependències. Aquesta té tres especialitzacions (Element Arquitectònic, Cavitat 

Natural, i Espai Obert). 

Nivell estructura 
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A banda, una estructura pot tenir més d‟una ocupació, per tant s‟estableix una 

relació 1:M amb la taula ocupacions. 

La taula d‟ocupacions té una relació 1:M amb els recintes, i una relació M:M amb 

els delimitadors ja que aquets poden delimitar una o més ocupacions, per això 

s‟estableix la taula OCUPDEL. 

L‟entitat Delimitadors té dues especialitzacions, l‟element geològic i la secció de 

mur. Aquesta última es relaciona amb l‟element constructiu amb una cardinalitat 

de 1:M que implica que cada element constructiu té com a mínim una secció de 

mur però en pot tenir més d‟una.  

Unitat estructural, recinte i delimitadors es relacionen amb la taula fotografies de 

forma M:M. 

  
Nivell estructura 
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D. NIVELL SONDEIG: 

 

El nivell sondeig té tres taules principals (SOND,NIV;ESTR) que es relacionen 

jeràrquicament: un sondeig, té un o més nivells, un nivell té un o més estrats.  

Els estrats estableixen les relacions estratigràfiques mitjançant una relació M:M 

amb ells mateixos, ja que un estrat pot tenir diverses tipus de relacions 

estratigràfiques amb altres estrats.  

Finalment un estrat pot tenir una o més mostres de sediment, i el sondeig pot tenir 

diversos plànols. 

Com ja hem anomenat anteriorment, els estrats tenen una relació 1:M amb la 

taula material, i el sondeig es relaciona de forma M:M amb la taula d‟unitat 

estructural a partir de la taula UEST-SOND. 

Totes les taules de la base de dades que tenen algun atribut que correspon a una 

llista de valors es relacionen amb la taula diccionari que emmagatzemarà aquets 

valors.  

  

Nivell sondeig 
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4.3. IMPLEMENTACIÓ 

La implementació de la base de dades espacial ha requerit: 

 Modificar l‟script de creació de taules que ha generat el programa 

OpenModelSphere. 

 La creació de Triggers per tal d‟automatitzar algunes operacions de la BD. 

 La creació de vistes espacials i alfanumèriques. 

Modificació de l’Script: 

 Hem introduït manualment els camps de geometria ja que el programa de 

disseny no ho permet. Per introduir la geometria cal un identificador de la 

geometria (gid) amb tipus de dada serial i l‟atribut de geometria (geom) 

amb un tipus de dada geometry on cal especificar el sistema de 

coordenades que hem utilitzat (en aquest cas les coordenades UTM EPGS 

25831). 

 Hem introduït a cada taula camps per a que es registrin les dates de 

creació i modificació del registre i els usuaris que ho han fet. Ho hem fet 

manualment ja que hem valorat posteriorment la seva inclusió (a l‟annex 

del disseny lògic hi apareixen).  

Creació de Triggers: 

Un trigger o disparador és una funcionalitat de les bases de dades que s‟executa 

de forma automàtica quan hi ha una operació INSERT, UPDATE, DELETE i que 

actua sobre cada registre.  

Per crear un trigger s‟han de seguir dos passos: primer la creació de la funció i 

després la creació del trigger.  

En la present base de dades hem realitzat els següents triggers: 

 Trigger per actualitzar la data de creació i modificació dels registres. 

 Triggers per a calcular el número de datacions d‟un sondeig, el número 

d‟estrats i el número de nivells d‟un sondeig, el número d‟ocupacions d‟una 

Unitat estructural i el número d‟estructures d‟un Lloc arqueològic. 

 Triggers per calcular funcions espacials: 
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o Càlcul d‟àrees de la geometria  

o Càlcul de tots els atributs espacials per a la taula lloc (centroide del 

polígon, àrea i distància a la font d‟aigua més propera) 

 

Creació de Vistes: 

Hem creat vistes espacials per a que serveixin de capes a l‟aplicació web. Hem 

substituït els codis de les claus foranes pels valors d‟aquestes per tal que els 

usuaris puguin entendre els valors dels atributs. També hem creat vistes 

alfanumèriques per a que puguin ser consultades a l‟aplicació web, que s‟explica 

més endavant. 

 

Les vistes que hem implementant per aquest  treball són: (en un futur s‟han de 

generar més vistes per tal d‟explotar més la base de dades) 

 Vistes espacials: 

o Punts GPS 

  Exemple de vista 

   Exemple de Trigger 
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o Zona arqueològica 

o Lloc arqueològic 

o Recintes 

o Element constructiu 

 Vistes alfanumèriques (només hem creat aquestes vistes a falta 

d‟informació introduïda a la BD): 

o Punts GPS 

o Lloc arqueològic 

o Material i Datacions 
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5. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ I 

CONSULTA DE DADES 

5.1. OBJECTIUS DE L‟APLICACIÓ  

L‟objectiu de la Geoaplicació Web és desenvolupar un visor de mapes que 

permeti la visualització, consulta, càrrega de dades i descarrega de la informació 

arqueològica i geogràfica de les dades de la Base de dades espacial del Grup 

d‟Arqueologia d‟Alta Muntanya (GAAM). 

Els objectius concrets de l‟aplicació web són: 

 L‟aplicació ha de permetre visualitzar a nivell públic, mitjançant el visor 

desenvolupat, la següent informació: 

o La informació arqueològica geomètrica de la base de dades espacial 

en tots els nivells que s‟hauran desenvolupat a la mateixa. 

 Zona arqueològica (Polígon) 

 Punts GPS (Punt) 

 Lloc arqueològic (Polígon i punt) 

 Croquis (Polígon) 

 Unitat estructural (Polígon) 

 Recintes (Polígon) 

 Delimitadors (Polígon) 

o La informació alfanumèrica de la base de dades espacial 

o La informació geogràfica i del terreny a partir de serveis WMS del 

ICGC.  

 L‟aplicació ha de permetre la introducció de les dades arqueològiques 

mitjançant formularis de càrrega de dades que es correspondran a cada 

nivell de dades de la base de dades espacial. A més, també s‟haurà 

d‟introduir la informació geomètrica poligonal des dels mateixos formularis, 

la geometria de punts es derivarà de la X i la Y. Els formularis seran dels 

següents apartats: 
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o Nivell regional:  

 Formulari de punts GPS  

 Formulari de Zones arqueològiques 

o Nivell local:  

 Formulari de lloc arqueològic amb la informació del lloc 

arqueològic, el material, el croquis. 

o Nivell d‟estructura:  

 Formulari general de la Unitat Estructural amb les seves 

especialitzacions (Estructura arquitectònica, Cavitat Natural i 

Espai Obert) i la informació de les ocupacions. 

 Formulari de Recintes amb la informació corresponent. 

 Formulari de Delimitadors amb les especialitzacions 

corresponents (Element geològic, Secció de Mur) i la 

informació de l‟element constructiu. 

o Nivell de Sondeig:  

o Formulari per introduir la informació dels sondejos realitzats, 

incloent-hi la informació dels nivells, els estrats i el sediment. 

o Formulari de material i d‟informació de la datació si el material ha 

estat datat.  

 L‟aplicació ha de tenir un mòdul per a poder-se descarregar la informació: 

tant les dades alfanumèriques com les dades geomètriques. 

 Publicar la informació de la base de dades espacial al servidor de mapes 

Geoserver per a que sigui accessible des de protocols WMS i WFT. 

 

 

 

 

 



Bases de dades espacials en aplicacions d’arqueologia d’alta muntanya. Guillem Salvador Baiges 

33 
 

5.2. RESTRICCIONS  

L‟aplicació web es desenvoluparà utilitzant programari lliure, un servidor WEB 

(Apache i Geoserver 2.11), el sistema gestor de bases de dades serà (PostreSQL 

i la seva extensió Postgis), els llenguatges de programació que ultilitzarem seran 

HTML, CSS, JavaScript i PHP, utilitzant llibreries de JavaScript com JQuery UI, 

EXT JS i la llibreria SIG de Leaflet. Per al mòdul de descàrregues, la informació es 

descarregarà amb el format ESRI Shapefile  que serà el resultat d‟una Vista de 

Postgis en el qual hi ha haurà tota la informació. La descàrrega es realitzarà 

mitjançant Geoserver 2.11.  

5.3. CARACTERÍSTIQUES DELS USUARIS 

Hi haurà tres tipus d‟usuari amb un perfil diferent i privilegis diferenciats. L‟usuari 

públic, l‟usuari administrador i l‟usuari investigador. 

 Usuari administrador: aquest tipus de perfil tindrà els privilegis d‟accedir a 

tota la informació disponible dintre el sistema d‟informació, també tindrà el 

privilegi d„esborrar, modificar i actualitzar les dades i és aquest perfil qui 

verificarà la entrada de dades. A més és des d‟aquest perfil que es podrà 

fer canvis estructurals de l‟aplicació si són convenients, a banda de donar 

d‟alta al perfil d‟usuari d‟investigador. 

 

 Usuari investigador: aquest perfil té els privilegis d‟accedir a tota la 

informació i poder-la editar i actualitzar-la però no té el privilegi d‟esborrar-

la.  Té el privilegi d‟introduir les a dades als formularis  i també pot 

descarregar les dades.  

 

 Usuari públic: aquest usuari és d‟accés obert, per tant els privilegis atorgats 

a aquest tipus de perfil estaran restringits a la consulta de la informació de 

les dades verificades així com de poder descarregar la informació.  
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5.4. REQUERIMENTS ESPECÍFICS 

L‟anàlisi de requeriments és el procés que es realitza conjuntament amb el client 

per tal de poder definir quines característiques ha de tenir el sistema a 

desenvolupar. És a dir, quines funcionalitats i quin disseny tindrà l‟aplicació a 

desenvolupar per tal que satisfaci les necessitats del client.  

A partir de les reunions i converses amb el GAAM que s‟han realitzat per tal de 

definir el sistema d‟informació que hem desenvolupat. Hem anat definint quines 

necessitats hauria de cobrir l‟aplicació web.  

5.4.1. REQUERIMENTS FUNCIONALS  

 

REQUERIMENT DESCRIPCIÓ 

Validar usuari 

L‟aplicació ha de permetre l‟entrada dels perfils d‟usuaris 

(administrador, investigador i públic) a partir d‟un nom 

d‟usuari i una contrasenya. 

Visualització de la 

informació arqueològica 

L‟aplicació visualitzarà la informació arqueològica de la 

base de dades espacial damunt de protocols WMS. Cada 

nivell d‟informació correspondrà una capa. 

Control de capes 

La informació arqueològica (punts gps, zona 

arqueològica, llocs arqueològics, unitats estructurals, 

recintes i delimitadors)  es podrà visualitzar i amagar amb 

la interacció dels usuaris, per tant es requereix que hi 

hagi un apartat per a seleccionar la informació 

sol·licitada.  

Identificació i consulta 
Quan es seleccioni un element, ha d‟aparèixer un popup 

amb la informació de la base de dades de l‟element.  

Zoom 
L‟aplicació ha de permetre visualitzar la informació en 

diversos nivell de zoom 

Pantalla completa 
L‟aplicació ha de permetre que es pugui visualitzar en 

pantalla completa. 

Barra de navegació Eina que permet anar a la vista posterior, anterior i 
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permet tornar a la vista inicial.  

Requadre zoom He de permetre fer zoom al requadre dibuixat al visor.  

Buscador 
Ha de servir per què a l‟introduir un codi de lloc 

arqueològic, l‟‟aplicació faci un zoom a la localització.   

Mesures 
L‟aplicació tindrà una eina que permet mesurar a partir 

de polilínies les distàncies sobre l‟aplicació. 

Impressió 
L‟aplicació podrà fer una impressió de la vista de la 

pantalla. 

Mapa de situació L‟aplicació ha de tenir un mapa de situació al visor.  

Mòdul de dades 

L‟aplicació ha de permetre visualitzar la informació en 

format de taules i en funció dels diversos conjunts de 

dades. Així com mostrar la informació específica d‟un lloc 

arqueològic a partir d‟introduir el seu codi al buscador. En 

el cas que el codi s‟escrigui parcialment, el buscador ha 

de permetre mostrar la informació dels llocs arqueològics 

el codi dels quals contingui els caràcters introduïts.  

Càrrega de dades 

Els formularis de càrrega de dades serveixen per 

introduir nous registres a la base de dades. Es requereix 

un formulari per a cada nivell  d‟informació espacial de la 

base de dades (punts gps, zona arqueològica, llocs 

arqueològics, unitats estructurals, recintes i delimitadors) 

i la informació no espacial (materials, datacions, 

sondejos). 

Càrrega de geometria a 

l‟aplicació 

L‟aplicació ha de permetre carregar la geometria 

vectorial, preparada prèviament fora de l‟aplicació, per tal 

de poder-la introduir a la base de dades juntament amb 

la informació alfanumèrica.  

Descàrrega de dades 

L‟aplicació ha de permetre descarregar-se la informació 

arqueològica, separada pels nivells d‟informació (nivell 

regional, nivell de lloc, nivell d‟estructura, nivell de 

sondeig i datacions. 
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5.4.2. REQUERIMENTS NO FUNCIONALS 

 L‟aplicació es desenvoluparà amb software lliure. 

 S‟ha de desenvolupar des d‟un entorn web i s‟hi podrà accedir mitjançant la 

url amb el protocol HTTP. 

 El servidor de mapes ha de permetre la connexió a protocols estàndards 

com són els WMS i els WFS. 

 S‟utilitzarà JavaScript com a llenguatge del costat del client, i la llibreria SIG 

de JavaScript Leaflet. 

 S‟utilitzarà el llenguatge PHP com a llenguatge del costat del servidor per 

poder fer la connexió amb la BBDD.  

 El Sistema Gestor de Bases de Dades serà PostreSQL 9.6 amb la seva 

extensió per a sistemes d‟informació geogràfica PostGis 2.3.  

 El servidor de mapes serà GeoServer 2.11 

 Els estils de simbolització de les capes estaran pre-definides i no podran 

ser modificables. 

 La descàrrega d‟informació serà feta a traves d‟una petició WFS de 

GeoServer i es farà amb format Shapefile a partir de les vistes generades a 

PostreSQL. La informació no geomètrica es descarregarà amb format dbf.  

5.5. DISSENY FUNCIONAL  

En aquest apartat definirem els casos d‟ús de la geoaplicació web. Els casos d‟ús 

ens serveixen per a establir les funcionalitats de l‟aplicació i la seva relació entre 

elles. També serveixen per a veure com es relaciona l‟aplicació amb els diferents 

tipus d‟usuaris que hem establert a l‟apartat 5.3 Característiques dels usuaris. 
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Esquema de casos d’ús 
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Cas d’ús  Validar usuari 

Actor Usuari investigador, usuari adminsitrador 

Descripció Aquest cas d‟ús descriu com els usuaris accedeixen a l‟aplicació 

de la base de dades espacial. Segons quin usuari sigui 

(investigador, administrador) tindrà un seguit de privilegis i podrà 

accedir a uns casos d‟ús. 

Precondició  

Seqüència  1. El sistema valida el codi d‟usuari i password introduïts. 

2. El sistema permet l‟accés al mòdul de formularis. 

Flux alternatiu Nom d‟usuari/Password incorrectes: 

Si la identificació d‟usuari és incorrecta, es mostra un missatge 

d‟error demanant a l‟usuari que torni a entrar les dades o 

cancel·li l‟operació. En aquest últim cas, el cas d‟ús acaba. 

 

Cas d’ús  Visualització de la informació arqueològica 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Es visualitza la informació arqueològica de la base de dades 

espacial de damunt de protocols WMS. Cada nivell d‟informació 

correspondrà una capa. 

Precondició El servidor de dades espacial (GeoServer) ha d‟estar actiu. 

Seqüència  1. S‟obre l‟aplicació web 

2. Es carreguen les capes WMS de la informació 

arqueològica.  

 

Cas d’ús  Control de capes 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Cada capa d‟informació arqueològica s‟activa o es desactiva, i el 

mapa base es pot canviar entre les opcions de mapa topogràfic, 

Ortofotografia i model digital d‟elevacions. 

Precondició Els protocols WMS han d‟estar carregats. 

Seqüència  1. Passar el ratolí per la icona de control de capes. 

2. Es desplega el menú. 

3. L‟usuari selecciona el mapa base. Per defecte hi ha el 
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mapa topogràfic. 

4. L‟usuari selecciona les capes que vol activar o 

desactivar. Per defecte estan seleccionades. 

 

Cas d’ús  Identificació i consulta 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Quan es faci doble clic un element, ha d‟aparèixer un popup 

amb la informació de la base de dades de l‟element. 

Precondició Els protocols WMS han d‟estar carregats. 

Seqüència  1. Fer doble clic a un element 

2. S‟obre un popup amb la informació de l‟element. 

 

Cas d’ús  Zoom 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció L‟usuari pot canviar els nivells del zoom. 

Precondició  

Seqüència  1. L‟usuari pot fer zoom: 

a. Utilitzant la rodeta del ratolí 

b. Fent clic a les icones “+” o “-“  

 

Cas d’ús  Pantalla completa 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció L‟usuari pot visualitzar el visor en forma de pantalla completa, on 

no es veu la barra de capçalera de l‟aplicació.  

Precondició  

Seqüència  1. L‟usuari fa clic el botó de pantalla completa. 

2. El mapa es visualitza en forma de pantalla completa. 

3. Per sortir de la pantalla completa hi ha dues opcions: 

a. Fer clic al botó de pantalla completa. 

b. Pressionar la tecla ESC. 
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Cas d’ús  Barra de navegació 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Permet a l‟usuari anar a la vista posterior, anterior i tornar a la 

vista inicial. Hi ha tres botons: el de vista anterior, posterior i 

vista incial. 

Precondició  

Seqüència  1. S‟obre l‟aplicació i els botons de vista anterior i posterior 

estan desactivats. 

2. Fer zoom en diverses zones: 

a. Si es fa clic al botó de pantalla inicial es torna al 

zoom inicial de l‟aplicació. 

b. Si es fa clic al botó vista anterior el visor es situa 

al nivell de zoom i posicionament anterior. 

c. El botó de vista posterior serveix per tornar a 

l‟última vista utilitzada. 

 

Cas d’ús  Requadre zoom 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Permet a l‟usuari dibuixar un requadre i fer zoom a la zona 

dibuixada. 

Precondició  

Seqüència  1. Fer clic al botó de zoom amb requadre. 

2. Dibuixar un requadre a la zona on l‟usuari vol fer un 

zoom. 

3. Fer clic al botó de zoom amb requadre per desactivar la 

funcionalitat. 

 

Cas d’ús  Buscador 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Permet a l‟usuari utilitzar un panell per seleccionar un codi de 

lloc arqueològic o punt GPS i que l‟aplicació faci un zoom a la 

seva localització 

Precondició Hi ha d‟haver connexió a la base de dades. 
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Seqüència  1. S‟obre l‟aplicació. 

2. Es fa clic al menú de selecció desplegable. 

a. Es busca el codi de l‟element fent scroll 

b. Es busca el codi de l‟element escrivint-lo. 

3. Al fer clic i canviar l‟opció seleccionada es fa un zoom i 

es centra la visió del mapa a l‟element seleccionat. 

 

Cas d’ús  Mesures 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Permet a l‟usuari dibuixar polilines sobre el visor per a mesurar 

en metres la distància entre dos punts o més. 

Precondició  

Seqüència  1. Fer clic al botó de mesures. 

2. Posar el punter del ratolí al lloc seleccionat per començar 

a mesurar i fer clic. 

3. Posar el punter del ratolí al lloc seleccionat per establir la 

mesura i fer clic.  

4. Fer clic al botó de mesures per deixar d‟utilitzar l‟eina. 

 

Cas d’ús  Impressió ràpida 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció Permet a l‟usuari fer una impressió en diversos formats de la 

vista del visor 

Precondició  

Seqüència  1. Fer clic al botó d‟impressió ràpida. 

2. S‟obre el panell d‟impressió web. 

3. Es seleccionen les opcions: 

a. Es pot canviar el format de la impressió i les 

dimensions i orientació del full. 

b. Es pot imprimir amb format pdf o directament a 

una impressora.  

4. Per finalitzar l‟aplicació es pot: 

a. Pressionar la tecla ESC 

b. Fer clic al botó “Cancel·lar”. 
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Cas d’ús  Mapa de situació 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció El visor té un petit mapa de situació de la zona amb una zoom 

més allunyat que va variant en relació a la navegació dintre el 

visor 

Precondició  

Seqüència  1. S‟obre l‟aplicació i apareix el mapa de situació 

2. El mapa de situació va canviant la seva posició i zoom a 

mesura que es navega pel visor. 

 

Cas d’ús  Mòdul de dades 

Actor Usuari públic, Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció L‟usuari pot visualitzar la informació en format de taules i en 

funció dels diversos conjunts de dades. Així com mostrar la 

informació específica d‟un lloc arqueològic a partir d‟introduir el 

seu codi al buscador. En el cas que el codi s‟escrigui 

parcialment, el buscador ha de permetre mostrar la informació 

dels llocs arqueològics el codi dels quals contingui els caràcters 

introduïts. 

Precondició Accés al visor de mapes i connexió a la base de dades. 

Seqüència  1. S‟obre el visor 

2. Fer clic a l‟enllaç “Dades” de la barra de navegació  

3. S‟obre el mòdul de dades. 

4. Per seleccionar la informació es pot: 

a. Fer clic al botó “Totes les dades” 

b. Introduir el codi o part del codi de l‟element a 

buscar a l‟input del buscador i fer clic o enter. 

5. Seleccionar el conjunt de dades a visualitzar amb el 

panell de selecció.  

 

Cas d’ús  Càrrega de dades 

Actor Usuari investigador, Usuari administrador 
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Descripció Els usuaris amb autorització per introduir dades a la base de 

dades espacial poden utilitzar els formularis de càrrega de 

dades. Hi ha un formulari per a cada conjunt de dades amb els 

camps de formulari utilitzats a les fitxes de prospecció 

arqueològica. 

Precondició Connexió amb la base de dades espacial 

Seqüència  1. Fer clic al botó de càrrega de dades. 

2. S‟obre el panell dinàmic desplaçant-se des de l‟esquerra 

fins a la meitat de la pantalla. 

3. Apareix el menú dels formularis de càrrega de dades 

amb les diverses opcions amb el següent ordre: 

a. Punts GPS 

b. Zona arqueològica 

c. Llocs arqueològics 

d. Unitats Estructural 

e. Recintes 

f. Delimitadors 

g. Sondejos 

h. Material 

4. Fer clic sobre una opció. 

5. S‟obre el formulari de càrrega de dades de l‟opció 

seleccionada. 

6. L‟usuari entra les dades als camps corresponents. 

7. L‟usuari fa clic al botó “Validar” per carregar les dades a 

la base de dades.  

a. S‟obre una pestanya nova que informa si les 

dades s‟han carregat correctament. 

8. Fer clic al botó “Netejar” per esborrar els camps omplerts 

del formulari. 

9. Fer clic al botó de canviar de formulari: 

a. Fer clic al botó d‟accés al formulari següent 

b. Fer clic al botó d‟accés al formulari anterior. 

c. Fer clic a la barra superior al formulari amb el que 

es vol treballar. 

10. Fer clic al botó de menú d‟inici per tornar al menú de 

formularis de càrrega de dades. 
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Cas d’ús  Càrrega de geometria a l’aplicació 

Actor Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció L‟usuari pot carregar la geometria vectorial en els casos que 

sigui necessària. La geometria ha d‟estar preparada prèviament 

fora de l‟aplicació per tal de poder-la introduir a la base de dades 

juntament amb la informació alfanumèrica. 

Precondició Tenir accés al mòdul de càrrega de dades. 

Seqüència  1. Introduir les dades als formularis de càrrega de dades 

(ha de ser un element amb geometria). 

2. Arrossegar un fitxer .zip a la pantalla que contingui la 

geometria preparada en format .shp. 

3. Fer clic al polígon que es vol introduir juntament amb les 

dades alfanumèriques introduïdes als formularis. 

4. Fer clic al botó de “Validar” per carregar les dades. 

 

Cas d’ús  Descàrrega de dades 

Actor Usuari investigador, Usuari administrador 

Descripció L‟usuari té la possibilitat de descarregar-se la informació 

arqueològica separada per nivells d‟informació. 

Precondició  

Seqüència  1. Accedir al mòdul de dades fent clic a l‟enllaç “Dades”. 

2. S‟obre la pàgina de consulta de dades.  

3. Fer clic sobre el menú dropdown de “Descàrregues” 

situat a la barra de navegació per a que es desplegui. 

4. Fer clic sobre una opció. 

5. Es fa una petició WFS a Geoserver 

6. Es descarrega un fitxer .zip amb la informació elegida en 

format .shp. 
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5.6. DISSENY DE LA INTERFÍCIE D‟USUARI  

El disseny d‟interfície de l‟aplicació s‟ha realitzat utilitzant una plantilla del 

framework Bootstrap.  

Bootstrap és un framework per a desenvolupar pàgines web que combina les 

etiquetes HTML, els estils CSS i codi JavaScript d‟una forma integrada per a 

poder facilitar el seu ús i estalviar temps a l‟hora de dissenyar les interfícies web.  

La interfície de l‟aplicació consta de dues pàgines, el visor web i el mòdul de 

consulta de dades. Aquestes, contindran una capçalera amb una barra de 

navegació que permeti el canvi de pàgina i funcionalitats específiques de cada 

pàgina.  

A l‟iniciar l‟aplicació la pàgina d‟inici serà el visor web. Aquest, sota la capçalera, 

contindrà el visor del mapa. A la banda dreta del visor estaran situades les eines 

per a poder interactuar amb l‟aplicació (botons del zoom, la pantalla completa, la 

barra de navegació, el requadre zoom, les mesures i la impressió ràpida). A baix a 

la dreta estarà situat el mapa de situació. A la banda esquerra situarem el control 

de capes i el botó per accedir al mòdul de càrrega de dades. Finalment, a la 

banda dreta de la barra de navegació estarà situat el buscador.  
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Quan es faci clic al botó de càrrega de dades apareixerà un panell lateral dinàmic 

que ocuparà la meitat de la pantalla i on hi haurà el menú dels formularis de 

càrrega de dades i els diversos formularis. El panell serà translúcid per tal que la 

visualització sigui més harmònica. 

 

La pàgina del mòdul de dades contindrà a la capçalera els diversos elements per 

a interactuar amb la pàgina: un dropdown per a poder descarregar-se els diferents 

conjunts de dades i elements per seleccionar les dades. El contingut de la  pàgina 

és on es mostraran les a dades amb un format de taules. 
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5.7.  SOLUCIÓ METODOLÒGICA DE PROGRAMCIÓ 

Per desenvolupar l‟aplicació s‟ha utilitzat l‟editor de text Sublime Text 3. Els 

llenguatges de programació que hem utilitzat per desenvolupar-la han estat 

JavaScript com a llenguatge del costat client, que l‟hem utilitzat per desenvolupar 

el visor amb la llibreria Leaflet i plugins addicionals d‟aquesta. També hem utilitzat 

la llibreria jQuery per a desenvolupar algunes funcionalitats dels formularis per a 

que siguin més dinàmics. Hem utilitzat PHP com a llenguatge del costat servidor, 

per a connectar-nos a la base de dades i per a desenvolupar els formularis de 

càrrega de dades. Per al sistema gestor de bases de dades hem utilitzat 

PostgreSQL 9.6 i la seva extensió PostGIS. Per últim hem utilitzat Apache i 

GeoServer com a servidor web i servidor de mapes que proporcionin serveis 

WMS i WFS.  

5.7.1. VISOR WEB 

Hem creat el mapa amb leaflet utilitzant els serveis WMS del ICGC com a capes 

base (el mapa topogràfic, el mapa topogràfic en gris, la ortofoto i el model digital 

d‟elevacions) centrant-lo a les coordenades geogràfiques (42.556491, 0.944777) 

per tal de poder situar la vista del mapa al centre del Parc Nacional d‟Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici a un nivell de zoom 5, perquè es pugui veure el parc en 

la seva totalitat. Per a que el visor accepti coordenades UTM hem utilitzat el plugin 

Proj4Leaflet instant les coordenades projectades EPGS 25831.  

Per definir els controls del mapa, hem utilitzat alguns controls integrats a Leaflet 

així com hem utilitzat plugins concrets per a crear-los. En el cas del zoom hem 

modificat les opcions per defecte per tal de situar-lo a la banda dreta, i hem 

desactivat l‟opció que al fer doble clic faci zoom.   

Per a fer els altres controls, hem utilitzat diferents plugins ja que Leaflet no porta 

aquestes funcionalitat per defecte. Els plugins utilitzats són: 

 Pantalla completa. Leaflet.fullscreen. 

 Barra de Navegació. Leaflet Navigation Toolbar 

 Requadre zoom. LeafletBoxZoom 

 Eina de mesura. Leaflet.PolylineMeasure 

Exemple de control 
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 Impressió Ràpida. Leaflet-easyPrint.  

 Mapa de situació. Leaflet.MiniMap 

 Control de capes. Leaflet.StyedLayerControl 

Per visualitzar la informació arqueològica hem fet una connexió de la base de 

dades amb Geoserver per tal que converteixi les vistes que hem generat  al BD en 

serveis WMS que hem introduït al visor de Leaflet. Cada vista correspon a un 

conjunt de dades que esdevé una capa a la geoaplicació.  

Com s‟especifica en els 

requeriments, les diverses capes 

amb informació arqueològica 

s‟han de poder consultar al fer 

doble clic a l‟element. Per 

desenvolupar aquesta 

funcionalitat hem utilitzat un altre 

plugin de Leaflet (Leaflet.wms) 

que et permet aconseguir i 

consultar la informació del WMS.  

Tot i així hem hagut de canviar el 

codi del plugin per a que faci el 

getFeature al fer doble clic, ja que 

ja hi ha altres eines per a les que 

es requereix un clic, com per 

exemple l‟eina de mesures. La 

capa de croquis al no portar 

informació i nomes servir com a 

element gràfic no l‟hem introduït 

d‟aquesta manera. 

Finalment l‟última funcionalitat de l‟apartat del visor és el buscador. Aquest és un 

menú on les opcions són el codi de cada punt gps (en un futur es canviarà pels 

codis de lloc arqueològic). Al seleccionar i canviar el codi el visor centra el mapa a 

les coordenades i fa un zoom a aquestes per tal d‟ampliar la vista de l‟element 

arqueològic. 

Identifiació i Consulta 

Exemple de codi de la funcionalitat de consulta. 
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Per desenvolupar aquest buscador hem hagut d‟utilitzar diversos elements:  

1. Una connexió a la base de dades amb llenguatge PHP per tal de que ens 

mostri una llista de valors amb els codis de punt GPS i que reculli els valors 

de els coordenades.  

 

2. Mitjançant JavaScript amb el document.getElementById recuperar les 

coordenades i escriure-les a un input (que estarà ocult). 

3. Convertir les coordenades projectades de la base de dades a coordenades 

geogràfiques mitjançant el plugin Leaflet.UTM  i fer un zoom a aquestes 

amb el mètode setView.  

 

 

 

 

5.7.2. FORMULARIS DE CÀRREGA DE DADES   

Per a realitzar el mòdul de càrrega de dades hem seguit diversos passos. En 

primer lloc, hem creat el panell dinàmic al visor de mapes. Hem considerat que els 

formularis de càrrega de dades s‟havien de veure a la vegada que el mapa, ja que 

hi ha casos on s‟ha de introduir geometria que prèviament haurà d‟estar 

carregada al mapa.  

Connexió a la BD per extreure la llista de valors 

Conversió de coordenades i setView. 
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Per aquesta raó hem utilitzat el 

plugin leaflet-sidebar que et 

permet inserir un panell lateral 

responsiu. Per mostrar-lo i 

amagar-lo hem col·locat un 

boto al visor, amb el plugin de 

leafelt L.EasyButton el qual 

tingui té la funció que amb un 

clic faci l‟efecte bàsic de jQuery 

toggle().  

D‟aquesta manera aconseguim 

mostrar i amagar el panell on hi 

haurà els formularis de càrrega 

de dades.  

L‟estructura que hem seguit per realitzar els formularis 

ha estat, en primer lloc, programar-los amb fitxers .php 

diferenciats i posteriorment instar-los a diversos div 

dintre l‟index.php, i que aquests es mostrin i s‟amaguin 

en funció de l‟activació o no dels formularis concrets. 

Per això, hem fet un menú de formularis de càrrega de 

dades amb una llista de botons i una barra superior de 

botons, els quals tenen la funció de mostrar o amagar 

el contingut dels diferents div, amb els efectes .show() i 

.hide() de jQuery. 

Cada pàgina de cada formulari l‟hem organitzat de la mateixa manera, amb una 

capçalera amb el títol del formulari. A la dreta d‟aquests, hi ha uns botons per 

passar al següent o anterior formulari mitjançant la mateixa funció per a mostrar-

los i amagar-los. Sota de tot, un botó per validar-lo(submit) i un altre per netejar-lo 

(reset) i al seu costat a la dreta els mateixos botons per a canviar de formulari que  

s‟han descrit al costat de la capçalera. 

Els formularis els hem creat amb els estils i les classes definides al framework 

Bootstrap.  

Exemple de programació de la barra lateral. 

Funció per amagar i mostrar els form. 
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Els formularis els hem creat intentant simular en la mesura del possible les fitxes 

que s‟utilitzen a les prospeccions arqueològiques del GAAM, per fer així que 

l‟entrada de dades sigui més intuïtiva. 

En aquest apartat no explicarem amb detall la totalitat de passos dels formularis 

sinó que explicarem els aspectes comuns i els aspectes a destacar. 

1. Tots els formularis els hem desenvolupat mitjançant el mètode d‟enviament 

POST, que permet que no es mostri a la url la informació enviada a la base 

de dades. Cada formulari té un fitxer d‟introduir dades, on es recullen els 

camps introduïts als formularis com a variables. Posteriorment es fa la 

connexió amb la base de dades i es realitza una consulta SQL per a 

introduir-les amb un INSERT INTO.  

2. Alguns formularis, com el d‟Unitat estructural o el de Delimitadors, tenen 

especialitzacions amb dades diferents. El d‟Unitat estructural té les 

especialitzacions d‟Unitat arquitectònica, Cavitat natural i Espai Obert. Per 

a que depenent de l‟especialització s‟introdueixin unes dades o unes altres, 

hem utilitzat el mateix tipus de funció de mostrar i amagar que hem utilitzat 

per mostrar els diferents formularis. En aquets casos, s‟ha realitzat 

mitjançant un select on al canviar l‟opció de selecció es mostrin els 

diferents conjunts d‟ inputs a poder entrar.  

Posteriorment a l‟arxiu d‟introducció de dades hem establert una estructura 

de control per introduir les dades depenent del cas.  

El formulari de materials és similar ja que en funció de si s‟ha marcat Sí o 

No, al input de “Datació” apareixen els camps per introduir les dades de la 

datació, i per fer-ho s‟ha utilitzat el mateix sistema que acabem de 

descriure.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple estructura de control 
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3. Per últim, en alguns casos, hi ha formularis on es pot introduir la informació 

de diverses taules. Això fa que en alguns casos la relació sigui de 1 a 

molts, i per tant necessitem poder entrar diversos registres que 

comparteixen la mateixa taula mare. És el cas, com a exemple, d‟unitat 

estructural i ocupacions, ja que en alguns casos una unitat estructural pot 

tenir més d‟una ocupació. 

En aquests casos, hem de fer que en aquests apartats concrets (ex. Inputs 

de les ocupacions) es pugui afegir més d‟un registre. Això ho hem fet amb 

el mètode prepend() de jQuery per tal que copiï el div on hi ha els camps 

que volem introduir més d‟un registre. 

A més, considerarem aquets inputs com a arrays i en el fitxer d‟introducció 

de dades, hem de fer un bucle for per tal que recorri cada un dels valors 

introduïts.  

 

 

 

Hem de dir però, que la part del jQuery de copiar els inputs no ha acabat de 

funcionar bé i en un futur l‟haurem de millorar. 

Finalment, el mòdul de càrrega de dades té una funcionalitat per a poder introduir 

la geometria en les taules que ho requereixi (zona arqueològica, lloc arqueològic, 

recinte i delimitadors). Això ho hem realitzat amb el plugin Leaflet.shapefile que 

permet carregar a l‟aplicació arxius .shp comprimits i els converteix en GeoJSON. 

Tenint això, el que hem fet és que al fer click al polígon desitjat, aquest és copiï en 

un input que posteriorment s‟introduirà a la base de dades amb la funció PostGIS 

ST_GeomFromText. 

Bucle per introduir més d'un registre 

Entrada del GeoJSON al input. 
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5.7.3. CONSULTA DADES  

El mòdul de consulta hem decidit desenvolupar-lo en una pàgina diferent a la del 

visor ja que els conjunts de dades a mostrar tenen molts atributs i d‟aquesta 

manera es poden consultar més còmodament.  

El llenguatge principal per a programar aquest apartat ha estat el llenguatge PHP 

ja que ens permet la connexió a la base de dades i així recuperar els valors 

emmagatzemats.  

 

Per a recuperar els valors hem utilitzat la funció pg_fetch_row, funció de PHP per 

a PostgreSQL. Aquesta funció et permet fer una consulta sql i comprovar si 

existeix el registre. En cas afirmatiu, considera el registre com un array i es pot 

accedir a cada columna com a part de l‟array ($row[0]) per després imprimir-ho 

com a una taula.  

Per a fer el buscador hem utilitzat un petit formulari amb un input per a que reculli 

un seguit de caràcters per a utilitzar-los amb l‟operador like sql per buscar el patró 

dels caràcters dintre dels diversos codis de cada conjunt de dades. Per canviar 

els diversos conjunts hem fet un select on cada opció és un conjunt de dades 

(punts gps, lloc arqueològic, etc) i que en seleccionar una opció mostra el 

contingut col·locat a un div d‟aquesta consulta i amaga la resta de consultes.  

Exemple de pg_fetch_row amb un bucle while per tal de recórrer tots els registres.  
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5.7.4. DESCÀRREGA DE DADES  

A l‟apartat de descàrregues només hem desenvolupat les descàrregues dels 

elements espacials. La descàrrega de la resta de dades la realitzarem en un futur 

per a que es puguin descarregar les dades amb taules excel.  

Per descarregar les diverses capes espacials de l‟aplicació hem fet una petició al 

servei WFS de Geoserver, per a que les descarregui amb format ESRI shapefile. 

Hem enllaçat la url a cada una de les opcions del panell de selecció de 

“Descàrregues” situat a la barra de navegació de la pàgina de “Dades”. 

 

 

  

  Petició WFS per descarregar el conjunt de dades Lloc Arqeuològic en format .shp 
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6. PRESENTACIO DE RESULTATS:  

En aquest apartat presentem els resultats de l‟aplicació a partir de captures de 

pantalla que hem realitzat per a mostrar el seu funcionament.  

  

 

 

 

 

1 Vista general del visor 

2 Control de capes 

3 Eina de mesura 
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5 Identificació i consulta d'elements 

4 Requadre zoom 

6 Buscador zoom 
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8 Funcionalitat d‟amagar i mostrar parts dels formularis 

7 Menú de formularis i formulari simple 
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10 Consulta de dades 

9 Càrrega de geometria a l‟aplicació 



Bases de dades espacials en aplicacions d’arqueologia d’alta muntanya. Guillem Salvador Baiges 

59 
 

 

 

 

 

  

12 Descàrrega de dades 

11 Consulta de dades introduint l‟identificador 
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7. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES DE TREBALL 

Els objectius principals d‟aquest treball eren: Estructurar la informació 

arqueològica del GAAM i desenvolupar una base de dades i fer una aplicació web 

per a la consulta, gestió i càrrega de les dades. En gran mesura, ambdós s‟han 

assolit. La base de dades està dissenyada, estructurada i s‟ha implementat amb 

funcionalitats concretes d‟actualització automàtica de dades.  

L‟aplicació ha desenvolupat principalment la funció de consulta de les dades, 

mitjançant el visor, un buscador, diverses eines de navegació i un mòdul de 

càrrega de dades mitjançant els formularis.  

Després de complir aquests dos objectius es fa evident que eren objectius 

ambiciosos i de gran abast. És per això que una bona part de les conclusions 

d‟aquest treball són possibles vies de millora i ampliació del Sistema d‟Informació.  

S‟ha generat l‟estructura però s‟hi ha carregat només una petita mostra de dades 

principalment geomètriques per a poder comprovar el funcionament de l‟aplicació 

–les dades no han estat proporcionades perquè la càrrega  es durà a terme un 

cop finalitzat el projecte-. Ara cal carregar la totalitat de les dades del GAAM –

bàsicament les alfanumèriques- a l‟aplicació per al seu total funcionament.  

S‟ha de millorar també, l‟apartat de l‟emmagatzematge de dades raster a la base 

de dades, juntament amb la creació de triggers amb funcions espacials que facin 

càlculs sobre les dades ràster com per exemple, sobre els models digitals 

d‟elevacions. 

Donat que la informació gràfica s‟ha de treballar prèviament abans de carregar-la 

a la base de dades, una de les línies futures és treballar en un protocol per a 

homogeneïtzar el procés de generació de la geometria a partir de la informació 

gràfica recollida a les prospeccions (croquis i planimetries). 

Una vegada introduïdes les dades es podrà fer tota la part de consultes, 

explotacions i anàlisis de la informació arqueològica que no contempla aquest 

treball. 

L‟aplicació web també té aspectes que podrien desenvolupar-se més. Per 

exemple, ampliar l‟apartat de consulta de dades que degut a que per a fer el 
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treball només s‟ha tingut una petita mostra de les dades, no s‟ha pogut 

desenvolupar un sistema de consulta que s‟adapti a la totalitat de les dades. 

Alhora també s‟han de trobar millors solucions de programació per alguns apartats 

de la càrrega de dades (la entrada de diversos registres simultanis) així com 

millorar la visualització de les dades en format taula. 

Aquestes línies de treball i aspectes de millora s‟aniran desenvolupant tot i la 

finalització acadèmica del treball. 
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DISSENY LÒGIC DE LA BASE DE ADES ARQUEOLÒGICA 

MUN Municipi         1 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

MUN_CD Codi de municipi Varchar(6) PK_MUN      

MUN_NM Nom de municipi Varchar(50)        

DATCR Data creació del registre Date    Trigger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

 

     

 

GPS GPS         2 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GPS_CD GPS_CD Varchar (14) PK_GPS      

MUN_CD Codi de municipi Varchar(6)   FK_GPMUN MUN  
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GPS_TP Tipus d‟element Varchar(3)   FK_GPSDIC DICC  

GPS_LAT Latitud double        

GPS_LONG Longtiud double        

GPS_ALT Altura del GPS double        

GPS_DATA Data integer        

GPS_AUT Autors/es Varchar(65)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

 

     

 

ZNARQ Zona arqueològica         
Taula Espacial                  

3 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GID Identificació geometria serial     

GEOM Geometria Zona arqueològica geometry    És generarà a l‟script sql 

ZNARQ_CD Codi zona arqueològica Varchar (12) PK_ZNARQ      

ZNARQ_NM Nom zona arqueològica Varchar (50)        
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AREA Àrea zona arqueològica double    Trigger de la geometria 

ZNARQ_DC Descripció de l‟entorn/explicació varchar        

ZNARQ_AUT Autors/es Varchar(65)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

LLOC Lloc Arqueològic         
Taula Espacial                  

4 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GID Identificació geometria serial     

GEOM Geometria Lloc arqueològic geometry     

LLOC_CD Codi lloc arqueològic Varchar(10) PK_LLOC      

LLOC_NM Nom del lloc arqueològic varchar(50)        

MUN_CD Codi de Municipi varchar (6)   FK_MUNLLOC MUN  

ZNARQ_CD Codi zona arqueològica Varchar (12)   FK_ZNLLOC ZNARQ  

TFOR1 CD tipus de jaciment forma(general) Varchar(3)   
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TFOR2 CD tipus de jaciment forma(detall) Varchar(3)   FK_TFOR DICC  

TFUN1 CD tipus jaciment funcional(general) Varchar(3)     

TFUN2 CD tipus jaciment funcional(detall) Varchar(3)   FK_TFUN DICC  

LLOC_X Centroide  X Double    Trigger de la geometria  

LLOC_Y Centroide Y Double    Trigger de la geometria 

LLOC_AL Altura mitjana double    Script 

LLOC_AMX Altura màxima double    Script 

LLOC_AMN Altura mínima double    Script 

AREA Àrea lloc arqueològic double    Trigger de la geometria 

LLOC_FPRO Distància font més propera double        

LLOC_FPER Distància font permanent double    Script 

LLOC_NE Número d‟estructures Integer    Trigger a partir de l‟entrada de UEST 

LLOC_DESC Descobriment Varchar(20)        

LLOC_NINF Nom informant Varchar(50)        

LLOC_FOTO Fotos BOOLEAN        

LLOC_CROQ Croquis BOOLEAN        

LLOC_PLA Plantes BOOLEAN        

LLOC_TOPO Topografia BOOLEAN        

LLOC_MATS Recollida de material superficial BOOLEAN       Trigger 

LLOC_SOND Sondeig BOOLEAN       Trigger 

LLOC_EXC Excavació BOOLEAN        
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LLOC_DC Descripció curta Varchar        

LLOC_DLL Descripció llarga Varchar        

LLOC_DATA_LOC Data localització integer        

LLOC_DATA_REG Data registre intger        

LLOC_AUT Autors/es del registre de camp Varchar(65)        

LLOC_COM Comentaris Varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

CROQ Croquis         5 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

CROQ_CD Codi croquis Varchar(13) PK_CROQ      

CROQ_DATA Data integer        

CROQ_AUT Autor/es Varchar(50)        

LLOC_CD Codi lloc arqueològic Varchar(10)   FK_LLCRQ LLOC  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 
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USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

DAT Datació         6 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

DAT_CD Codi de datació Varchar(10) PK_DAT      

DAT_LAB Codi laboratori Varchar(20)        

MAT_CD Codi de material Varchar (5)   FK_DATMAT MAT  

DAT_TREC Tipus/Recinte Varchar(3)   FK_TREC_DICC DICC  

DAT_INT Intervenció Varchar(20)        

ESTR_CD Estrat/nivell Varchar()         

DAT_TAX Taxó Varchar(25)        

DAT_PES Pes float         

DAT_ANY Any de datació integer        

DAT_BP Datació BP integer        
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DAT_DESV Desviació integer        

CAL_1_SIG_I Cal 1 Sigma (1) Integer        

CAL_1_SIG_II Cal 1 Sigma (2) Integer        

CAL_2_SIG_I Cal 2 Sigma (1) Integer        

CAL_2_SIG_II Cal 2 Sigma (2) Integer        

DAT_ANE/DNE ANE/DNE Varchar (3)        

DAT_TCON Tipus de context Varhcar(3)  FK_TCON_DICC DICC  

DAT_CON Explicació context Varchar        

DAT_RES Explicació resultat varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

MAT Material         7 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 
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MAT_CD Codi de material Varcha(5) PK_MAT      

LLOC_CD Codi de lloc Arqueològic Varchar(10)   FK_MATLLOC LLOC  

SOND_CD Codi de sondeig Varchar(7)  

FK_MATESTR ESTR 

 

NIV_CD Codi de nivell Varchar(1)   

ESTR_CD Codi d'Estrat Varhcar(3)    

TMAT Tipus de material Varchar(3)   FK_TMAT   DICC  

MAT_PRO Procedència Varchra(50)        

MAT_DAT Datació BOOLEAN        

MAT_X Coordenades X Double        

MAT_Y Coordenades Y Double        

MAT_DES Descripció varhcar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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UEST Unitat estructural         
Vista Espacial                 

8 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

UEST_CD Codi d‟Unitat Estructural Varchar(14) PK_UEST      

LLOC_CD Codi de lloc arqueològic Varchar(10)   FK_UESTLLOC LLOC  

UEST_TP Tipus d‟estructura Varchar(3)   FK_TUEST_DICC  DICC  

UEST_FORM Forma Varchar(100)        

UEST_SUPT Superfície Total (Àrea) double    Trigger de la geometria 

UEST_SUPI Superfície Interna (Àrea) double    Trigger de la geometria 

UEST_NOCU Número ocupacions integer    Trigger 

UEST_OR Orientació  Double?    Script  

UEST_DAR Definició de l‟àrea Varchar(25)        

UEST_SED Sedimentació estructura varchar(3)    FK_UESED_DICC  DICC  

UEST_CON Estat de conservació de l'estructura varchar(3)   FK_UEST_CON_DICC DICC  

UEST_DES Descripció varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 



 

73 
 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

  

    

 

ARQUITEC Element arquitectònic         
Vista Espacial                 

9   

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

UEST_CD Codi d'Unitat Estructural Varchar(14) PK_ARQUITEC FK_ARQUEST UEST  

ARQUITEC_TIP 
 Tipus d'estructura 
arquitectònica 

Varchar(3)   
FK_ARQTIP_DICC DICC 

 

ALTMUR Altura màxima dels murs double        

ALMNMUR Alçada mínima del murs double        

AMPMUR  Amplada màxima dels murs double        

TIP_Sup Tipus de superfície interior varchar(3)   FK_TIP_SUP_DICC DICC  

ENDR Abundància d'enderrocs varchar(3)   FK_ENDR_DICC  DICC  

NENT Nombre d'entrades integer        

ENTR_VIS Entrada principal visible BOOLEAN        

AMP_ENTR Amplada entrada principal double        

OR_ENTR 
Orientació de l'entrada 
principal 

varchar(3)   
FK_OR_DICC  DICC 
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SOSTR Indicis de sostre BOOLEAN        

SOSTR_TIP Tipus de sostre varchar(3)   FK_TPSOSTR_DICC DICC  

BROC Estructuctura contra un bloc de roca BOOLEAN        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

NATUR Cavitat Natural         
Vista Espacial                          

10 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

UEST_CD Codi d'Unitat Estructural Varchar(14) PK_NATUR FK_NATUEST UEST  

NATUR_TIP Tipus de cavitat natural varchar(3)   FK_NAT_TIP_DICC DICC  

MURS_AUX Existència de murs auxiliars BOOLEAN        

NENT Nombre d'entrades integer     

AMP_ENTR Amplada entrada principal double        
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OR_ENTR Orientaicó de l'entrada princpial varchar(3)    FK_OR_DICC  DICC  

NATUR_ALT Altura interiro de la cavitat double        

INT_COND Condicionament de l'espai interior BOOLEAN        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 
   

  
 

OBERT Espai Obert         
Vista Espacial                

11 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

UEST_CD Codi d'Unitat Estructural Varchar(14) PK_OBERT FK_OBUEST UEST  

DESC_TIP Tipus de descoberta varchar(3)   FK_DESC_TIP_DICC DICC  

EVID_TIP Tipus d'evidència varchar(3)   FK_EVID_TIP_DICC DICC  

MOB_TIP Tipus de mobiliari varchar(3)   FK_MOB_TIP_DICC DICC  

DEL Espai delimitable BOOLEN        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 
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USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

OCUP Ocupació         
Vista Espacial               
12 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

OCUP_CD Codi Ocupació varchar(9) PK_OCUP      

UEST_CD Codi Unitat Estructural Varchar(14)   FK_UEOC UEST  

OCUP_TDAT Tipus Datació  Varchar(3)    FK_TDAT_DICC  DICC  

PER_CD Codi de període varchar(2)   FK_PEROC  PER  

OCUP_DES Descripció de l'ocupació varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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PER Període         13 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

PER_CD Codi de període Varchar(2) PK_PER      

PER_NM Nom del període Varchar(25)        

DATA_IN Datació incial integer        

DATA_FI Datació final integer        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

REC Recinte         
Taula Espacial                

14 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GID Identificació geometria serial     

GEOM Geometria Recinte geometry     
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REC_CD Codi Recinte Varchar(17) PK_REC      

OCUP_CD Codi Ocupació varchar(9)    FK_OCU_REC  OCUP  

REC_FUN1 Tipus d'ocupació funció (General) varchar(3)        

REC_FUN2 Tipus d'ocupació funció (Detall) varchar(3)   FK_RECFUN_DICC DICC  

REC_PRL Recinte principal si/no BOOLEAN     

AREA Àrea Recinte double    Trigger de la geometria 

REC_DES Descripció Varchar        

REC_COM Comentaris varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

OCUPDEL OCUPDEL         15 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

OCUP_CD Codi Ocupació varchar(9) PK_OCDEL FK_OCUP_DEL OCUP  
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DEL_CD Codi de Delimitador Varchar(15) 

 
FK_DEL_OCUP DEL  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

 

    

 

       

DEL Delimitador         16 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

DEL_CD Codi de Delimitador Varchar(15) PK_DEL      

DEL_TP Tipus de delimitador varchar(3)   FK_DEL_TP_DICC DICC  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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ELGEO Element geològic         
Taula Espacial                

17 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GID ID geometria Serial     

GEOM Geometria geometry     

DEL_CD Codi de delimitador Varchar(15) PK_ELGEO FK_ELGEODEL DEL  

ELGEO_TEG Tipus d'element geològic Varchar(3)   Fk_ELGEO_TEG_DICC DICC  

AREA Àrea element geològic double    Trigger de la goemetria 

ELGEO_DES Descripció varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

SECMU Secció de mur         
Taula Espacial                

18 
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Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GID ID geometria Serial     

GEOM Geometria geometry     

DEL_CD Codi de Delimitador Varchar(15) PK_SECMU FK_SECMU_DEL DEL  

ELCON_CD Codi Element Constructiu Varchar(15)   FK_SECELCON  ELCON  

AREA Àrea Secció de mur double    Trigger de la geometria 

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

ELCON Element constructiu         19 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

ELCON_CD Codi Element Constructiu Varchar(15) PK_ELCON      

ELCON_END Enderroc BOOLEAN        

ELCON_SC Sistema Constructiu Varchar(3)   FK_SC_DICC  DICC  
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ELCON_MTC Material constructiu varchar(3)   FK_MTC_DICC  DICC  

ELCON_HOM Homogeni (blocs) BOOLEAN        

AREA Àrea d’element constructiu Double    
Trigger de la suma de l’àrea de 
SECMU 

ELCON_BMI Dimensions minima dels blocs integer        

ELCON_BMX Dimensions màxima dels blocs integer        

ELCON_AB Adossa a blocs naturals BOOLEAN        

ELCON_SED Sedimentació murs varchar(3)    FK_SED_DICC  DICC  

ELCON_AMN Alçat minim double        

ELCON_AMT Alçat mitjà double        

ELCON_AMX Alçat màxim double        

ELCON_AMP Amplada murs double        

ELCON_COM Comentari varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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SOND_UEST Sondeig – Unitat estructural         20 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

SOND_CD Codi sondeig Varchar(7) 
PK_SONDUEST 

  

 FK_SDUET  UEST  

UEST_CD Codi d'Unitat Estructural Varchar(14)  FK_UETSD  SOND  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

SOND Sondeig         21 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

SOND_CD Codi sondeig Varchar(7) PK_SOND      

SOND_AMP Amplada Double        

SOND_LLAR Llargada Double        

SOND_PROF Profunditat Double        
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SOND_NNIV Numero de nivells Integer       Trigger 

SOND_NEST Numero d‟estrats Integer       trigger 

SOND_MET Metodologia Varchar(3)   FK_SOND_MET_DICC DICC  

SOND_MAT Material BOOLEAN    Trigger 

SOND_NDAT Número Datacions integer    Trigger 

SOND_DATA Data Integer        

SOND_AUT Autor/es Varchar(65)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

NIV Nivells         22 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

SOND_CD Codi sondeig  Varchar(7) 

PK_NIV 
FK_NIVSOND SOND  

NIV_CD Codi Nivell  Varchar(1)      



 

85 
 

NIV_CMX Cota màxim Integer       Trigger 

NIV_CMN Cota mínima Integer       Trigger 

NIV_DES Descripció varchar        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

ESTR Estrats         23 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

SOND_CD Codi sondeig  Varchar(7) 

  

PK_ESTR 

FK_ESTRSOND SOND  

NIV_CD Codi Nivell (PK) Varchar(1) FK_ESTRNIV NIV  

ESTR_CD Codi Estrat (PK) Varchar(4)      

OCUP_CD Codi Ocupació varchar(9)   FK_ESTROCUP    

ESTR_TUE Tipus UE Varchar(3)   FK_TPUE_DICC DICC  

ESTR_CMX Cota màxima Integer        
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ESTR_CMN Cota mínima Integer        

ESTR_SED Sediment Varchar(100)        

ESTR_COP Component principal Varchar(100)        

ESTR_COA Altres components Varchar(100)        

ESTR_TEX Textura Varchar(100)        

ESTR_USED Uniformitat sediment Varchar(100)        

ESTR_COL Color Varchar(100)        

ESTR_INT Interpretació Varchar        

ESTR_DES Descripció Varchar 

 

     

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

RESTR Relacions estratigràfiques          24 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 



 

87 
 

SOND_CD_A Codi sondeig posterior Varchar(7)  

FK_RESTR_A ESTR 

 

NIV_CD_A Codi nivell posterior Varchar(1)   

ESTR_CD_A Codi d‟estrat Anterior Varchar(3) PK_RESTR  

SOND_CD_P Codi sondeig posterior Varchar(7)  

FK_RESTR_P ESTR 

 

NIV_CD_P Codi nivell posterior Varchar(1)   

ESTR_CD_P Codi d‟estrat Posterior Varchar(3)    

TRESTR 

Codi de tipus de relacions 
estratigràfiques varchar(3) 

  FK_TREST DICC  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

SED Sediment         25 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

SED_CD Codi de la mostra de sediments Varchar(4) PK_SED      

SOND_CD Codi sondeig  Varchar(7)  FK_SEDESTR ESTR  
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NIV_CD Codi Nivell  Varchar(1)   

ESTR_CD Codi Estrat  Varchar(4)    

SED_CM Cota de la mostra double        

SED_XM Coordenada X de la mostra double        

SED_YM Coordenada Y de la mostra double        

SED_UTM Coordenades utm BOOLEAN     

SED_PES Pes de la mostra double        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

PSOND Plànol sondeig         26 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

PSOND_CD Codi plànol Varchar(11) PK_PSOND      

SOND_CD Codi sondeig  Varchar(7)   FK_PSOND SOND  

PSOND_DESP Descripció plànol varchar        
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PSOND_DATA Data integer        

PSOND_AUT Autor/es Varchar (50)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

      

 

FOTO Fotografies         27 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

FOTO_CD Codi fotografia (pk) Varchar(11) PK_FOTO      

FOTO_URL Fotografia varchar        

FOTO_RUT Ruta fitxer varchar     

FOTO_DIR Direcció de les fotos Varchar(3)    FK_DIR_DICC  DICC  

FOTO_DES Descripció Varchar        

FOTO_DATA Data Integer        

FOTO_AUT Autor/es Varcha(50)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     
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DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

      

 

GPSFOTO GPS-Fotografies         28 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

GPS_CD Codi de gps varchar(14) 
PK_GPSFT 

FK_FTGPS GPS  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11) FK_GPSFT FOTO  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

ZNFOTO Zona arqueològica-Fotografies         29 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

ZNARQ_CD Codi de zona arqueològica varchar(12) 
PK_ZNFT 

FK_FTZN ZNARQ  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11) FK_ZNFT FOTO  
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DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

LLOCFT Lloc arqueològic-Fotografies         30 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

LLOC_CD Codi de lloc arqueològic Varchar(10) PK_LLOCFT FK_FTLL LLOC  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11)   FK_LLFT FOTO  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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UESTFT Unitat estructural-Fotografies         31 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

UEST_CD Codi de unitat estructural Varchar(14) PK_UESTFT FK_FTUE UEST  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11)   FK_UEFT FOTO  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

DELFOTO Delimitardor-Fotografies         32 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

 

DEL_CD Codi d'element constructiu Varchar(15) PK_DELFT FK_FTDEL DEL  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11)   FK_DELFT FOTO  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     
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VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

RECFOTO Recinte-Fotografies         33 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

REC_CD Codi de recinte   PK_RECFT FK_FTREC REC  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11)   FK_RECFT FOTO  

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

      
 

SONDFT Sondeig-Fotografies         34 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

Comentaris 

LLOC_CD Codi de sondeig Varchar(7) PK_SONDFT FK_FTSOND SOND  

FOTO_CD Codi fotografia Varchar(11)   FK_SONDFT FOTO  
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DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

 

 

     

 

DICC Diccionari de valros         35 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

 

DICC_CDGRUP Codi jeràrquic de valors varhcar(3)        

DICC_CDGRUP Codi de valor varhcar(3) PK_DICC      

DICC_VALGRUP Valor del codi de grup varhcar(40)        

DICC_VALGRUP Valor del codi varhcar(70)        

TAULA Nom de la taula que pertany al codi varhcar(8)        

CAMP Nom del camp que pertany al codi varhcar(10)        

TAULA2 Nom de la taula que pertany al codi 2 varhcar(8)        

CAMP2 Nom del camp que pertany al codi 2 varhcar(10)        

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 
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USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     

       

DOCLLOC Documents-LLOC         36 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

 

DOC_CD Codi de documents varhcar(3) 

PK_DOC_LLOC 
 FK_DOCLLOC    

LLOC_CD Codi de lloc Varhcar(10)  FK_LLOCDOC    

       

DOC Documents i articles         37 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

 

DOC_CD Codi de documents varhcar(3)  PK_DOC      

DOC_RUT Ruta varhcar 
 

     

DATCR Data creació del registre Date    Trriger 

USCR Usuari de creació del registre Varchar(100)     

DATM Data de modificació  Date    Trigger 

USMO Usuari de modificació del registre Varchar(100)     

VERIF Verficat BOOLEAN     
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ZZ_CROQ Croquis Taula espacial         
Taula Espacial                
38 

Nom físic Atribut Tipus PK FK 
Taula 
referida 

 

GID ID geometria varhcar(3) PK_ZZ_CROQ      

GEOM Geometria (multipoligon) varhcar 
 

     

CROQ_CD Codi cròquis Varchar(13)     

ZZ_CROQ_DATM Data modificació Data     
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ATRIBUTS DERIVATS 

  Atributs derivats          

Nom físic Atribut Tipus Descripció 
Taula 
referida 

ZNARQ_AREA Àrea zona arqueològica double Derivat de la geometria ZNARQ 

LLOC_X Centroide  X Double Derviat de la geometria  LLOC 

LLOC_Y Centroide Y Double Derivat de la geometria LLOC 

LLOC_AL Altura mitjana double Derivat del MDE LLOC 

LLOC_AMX Altura màxima double Derivat del MDE LLOC 

LLOC_AMN Altura mínima double Derivat del MDE LLOC 

LLOC_SUP Superfície  double Derivat de la geometria LLOC 

LLOC_NFAS Fase integer 
Consulta de la repetició 
d'ocupacions. Analisi 

LLOC 

LLOC_FPER Distància font permanent double 
Derivat de la geometria de la 
hidrografia 

LLOC 

LLOC_NE Número d‟estructures Integer Trigger LLOC 

UEST_SUPT Superfície Total (Àrea) double Derivat de la geometria UEST 

UEST_SUPI Superfície Interna (Àrea) double Derivat de la geometria UEST 

UEST_NFAS Número ocupacions integer Trigger UEST 
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UEST_OR Orientació   Derivat del MDE. Script UEST 

REC_AREA Àrea Recinte double Derivat de la geometria REC 

DEL_AREA Àrea Delimitador double Derivat de la geometria DEL 

ELCON_AREA Àrea element constructiu double Derivat de la geometria ELCON 

ELGEO_AREA Àrea element geològic double Derivat de la geometria ELGEO 

SOND_NNIV Numero de nivells Integer Trigger SOND 

SOND_NEST Numero d‟estrats integer Trigger SOND 

SOND_MAT Material BOOLEAN Trigger SOND 

SOND_NDAT Número Datacions integer Trigger SOND 

NIV_CMX Cota màxim Integer Trigger NIV 

NIV_CMN Cota mínima Integer Trigger NIV 

 

 


