
Sessió sobre cartografia digitalSessió sobre cartografia digital 

Assignatura d’Anàlisi iAssignatura d Anàlisi i 
Cartografia de la Vegetació 

(Biologia)(Biologia)
Cartoteca General UAB

Abril 2014Abril 2014



Guió de la sessióGuió de la sessió

RECURSOS:

• Cartografia del Departament de Territori i 
Sostenibilitat / Atles Climàtic Digital de CatalunyaSostenibilitat / Atles Climàtic Digital de Catalunya

• Portal Impress de l’Agència Catalana de l’Aiguap g g

• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
cartografia topogràfica, geològica i imatge



AdrecesAdreces
D t t d T it i i S t ibilit tDepartament de Territori i Sostenibilitat: 

http://ves.cat/hqRk

Atles Climàtic Digital de Catalunya: 
htt // i b t/ d /http://www.opengis.uab.cat/acdc/

Agència Catalana de l’Aigua: http://ves.cat/jYlm

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.icgc.cat/



Cartografia del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Atles Climàtic Digital de Catalunya











Agència Catalana de 
l’Ail’Aigua







Escollir un àmbit temàtic

Escollir un element concret



Escollir un element i mostrar-ho al mapa

Am l’opció       apareixen les dades generals 



Seleccionant un dels temes aparèixen les 
dades referides a l’element escollitdades referides a l element escollit 
anteriorment (fer clic en l’element)



Gestor de temes

Informació I i i / d i tLlegenda Informació Imprimir /guardar vista mapaImprimir /guardar 
dades

ege da



Institut Cartogràfic i 
G lò i d C t lGeològic de Catalunya



Mapes topogràfics 
i ortoimatges

Mapes geològics 
i geotemàticsg g



Per descarregar cartografia 
actual i antiga, cal estar registrat



Cartografia actualCartografia actual

Cartografia 
hi tò ihistòrica



Caixa de cerca:Caixa de cerca: 
per topònim, 
coordenades, 
etc.etc.



Visualització per 
defecte del topònim 
seleccionatseleccionat

Llista de 
topònimstopònims 
resultants



Escollir entre topogràfic, 
ortofoto, geològic …

O per any

Transparènciap



Sobre el mapa 
escollit a “Veure iescollit a Veure i 
comparar”, es 
poden afegir capes 
addicionals: lesaddicionals: les 
proposades per 
l’ICC o a través de 
WMSWMS



Descàrrega aDescàrrega a 
baixa resolució de 
la vista escollida





Dibuix de la línia + 
dibuix de perfildibuix de perfil 
(des de l’opció 

Dibuix de perfils)

Informació sobre la 
figura dibuixada





Opcions de descàrrega a alta resolució: 
tipus de mapes i escales



Escollida laEscollida la 
sèrie, cal 
escollir el 
fullfull



Un cop escollit 
el full (groc), cal 
escollir el format 
i clicar a 
“Descarregar”



Demanarà 
identificació



CartografiaCartografia 
geotemàtica





Per qualsevol dubte podeu contactar amb la 
Cartoteca a:Cartoteca a:

Cartoteca@uab.cat o al Servei

Gràcies 


