
Cartografia digital: consulta i 
descàrrega

Serveis de cartografia en línia



Guió de la sessió

• Descàrrega / consulta en línia
• Recursos

– IDEC (què és una IDE, IDEE)
– IGME
– IBERPIX

• Llocs amb llistats WMS (Catalunya i 
Espanya)



Adreces:
• IDEC: 
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/

• IDEE: http://www.idee.es/

• IGME: http://www.igme.es/internet/default.asp

• IBERPIX:
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html

http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/
http://www.idee.es/
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html


INFRAESTRUCTURA DE DADES 
ESPACIALS D’ESPANYA

(IDEE)





INFRAESTRUCTURA DE DADES 
ESPACIALS DE CATALUNYA

(IDEC)



Visor de 
mapes
generals

Visors amb informació seleccionada 
(geogràfica o temàticament)

Catàleg de 
proveïdors (no 
sempre amb 
accés a la 
cartografia)



Capes per
defecte

Per afegir
capa wms

Per anar a la 
cartografia
històrica de la 
zona escollida

Altres
capes



Accés a dades per
descarregar

Llegenda

Accés WMS



Cerca per
topònim









Escollir nova capa





Resultats de la 
cerca en “Mapes
de producció
universitària”

Clicant la icona, el recurs es 
traspassa a la pestanya de 
mapes per ser consultat





Casella per introduir
l’adreça WMS



Finestra per afegir
WMS i capes 
d’aquesta adreça



La informació WMS s’afegeix
com una capa més



INSTITUTO GEOLÓGICO Y 
MINERO DE ESPAÑA

(IGME)



Accés a Serveis
d’Informació i 
Cartografia digital





Recurs amb informació únicament de l’IGME



Recurs amb informació únicament de l’IGME



El mateix IGME dóna accés a recursos 
cooperatius en els que ell participa



Afegir capes 
dins el catàleg
del servei



Afegir capes externes a 
partir d’un cercador



IBERPIX

(produït per l’Instituto Geográfico 
Nacional de Madrid)



Dades matemàtiques, 
amb possibilitat de 
canviar el datum

Capes per
defecte

Barra amb altres
funcionalitats: GPS, 
WMS, descàrrega
d’imatge



EXEMPLES D’ACCÉS DES D’UN
SIG D’ESCRIPTORI (MIRAMON)





Es poden escollir
els recursos que 
s’ofereixen per
defecte

Es poden 
afegir altres
recursos 
dels que es 
conegui
l’adreça



Apareixeran les 
diferents capes 
del recurs

Escollir el 
sistema de 
referència en 
què es vol
treballar (si hi
ha més d’una
possibilitat)

Activant aquesta casella, a l’apartat capes de les 
successives capes a afegir només apareixerà el 
sistema escollit



Capes wms de 
Cadastre i vol 56



La informació s’obre en una 
finestra nova



Desar una de les capes 
com a ràster



Desar les dues capes com a 
mapa



Llocs amb llistats WMS
• IDEE: http://www.idee.es/web/guest/directorio-

de-servicios
• IGME: 

http://mapas.igme.es/Servicios/default.aspx
• ICC: http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-

fotos-aeries/Cartografia-al-vostre-web/WMS-
disponibles

• OpenGis Miramon: http://opengis.uab.es/
• IGC: http://www.igc.cat/web/ca/geoserveis.php

http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios
http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios
http://mapas.igme.es/Servicios/default.aspx
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Cartografia-al-vostre-web/WMS-disponibles
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Cartografia-al-vostre-web/WMS-disponibles
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Cartografia-al-vostre-web/WMS-disponibles
http://opengis.uab.es/
http://www.igc.cat/web/ca/geoserveis.php
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