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    Recursos: 
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat - Cartografia: 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/ 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat – Medi ambient – Sistemes d’informació: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_di
nformacio/ 

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

 
- Ministerio para la Transición Ecológica – Cartografía y SIG: 

https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ 
 

- CNIG – Centro de Descargas: 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Cartografia: 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografi
a_i_toponimia 

 
Medi ambient – Sistemes d’informació:  
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patr
imoni_natural/sistemes_dinformacio/ 
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Alguns apartats porten a llistats amb fitxers descarregables i d’altres a l’Hipermapa 



Llistat amb fitxers 
descarregables 

Hipermapa (mateix 
funcionament que el 
Servei interactiu de 
mapes ambientals) 



Capes 
visualitzables i 
descarregables 



Opcions de descàrrega 







Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

http://www.icgc.cat/ 

http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/


Cartografia antiga 

Cartografia actual 



Des de l’opció “Cerca” es busca per 

topònim i un cop escollit, apareix per 

defecte el topogràfic 1:50 000. Es pot 

fer zoom i anar a diverses escales. 

Es pot canviar l’opció a 

Ortofotomapa 



Per a descarregar la imatge que es veu 

per pantalla en baixa resolució, s’ha de fer 

clic a  

Apareixerà l’opció “Vista actual” 

que permet la descàrrega 



A l’opció “Catàleg i descàrrega” també 

apareixen tots els productes que poden 

descarregar-se a diferents escales. 

Quan s’escull un producte i 

es demana “Descarregar”, 

es superposa la distribució 

de fulls per a escollir-ne un. 



Un cop escollit el full, s’ha 

d’escollir el format i l’opció 

“Descarregar”. 



A l’opció “Capes 

addicionals” es poden 

superposar altres capes 

d’informació via WMS 



Des de l’opció “Veure i comparar”, escollint Ortofoto, es 

poden visualitzar i comparar les imatges de dos anys. 

S’ha d’escollir “Ortofotos per anys” i un any. 

S’ha d’escollir un altre any a l’opció “Comparar amb ... ”  

Finalment, es pot escollir 

la comparació per 

opacitat o escombrats. 



Cartografia geològica 

Pàgina principal ICGC 



Escollir el tipus de 

cartografia i la sèrie 

que interessi. 



La cartografia es pot 

descarregar per full i en 

format GeoPDF o SHP 



Portal de cartografia de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

 
https://geoportalcartografia.amb.cat/Ap

pGeoportalCartografia2/index.html 
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El portal ofereix cartografia 

complementària a la de l’ICGC per 

a la zona de l’Àrea Metropolitana 



Si s’escull un vol, apareix 

el gràfic de les diferents 

fotografies i la informació 

del vol.  



En el cas de la fotografia, es marca l’àmbit 

de la foto quan es fa clic a la pantalla i 

apareix la finestra de descàrrega.  



En el cas de la cartografia, es marca el 

full que es necessita a la pantalla i 

apareix la finestra de descàrrega.  



Ministerio para la Transición 
Ecológica – Cartografía y SIG: 

 
https://www.miteco.gob.es/es/cart

ografia-y-sig/ 
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Visors: només 
visualització, no 
permeten 
descàrrega. 

Descàrrega directa 
d’arxius. 





Eines bàsiques (de dalt a 
baix): Compartir a xarxes 
socials, Guardar informació 
del moment del visor, 
Ajuda, Visualització inicial i 
Zoom més gran / més petit. 



Llistat de les diferents capes 
que es visualitzen, amb 
possibilitat de transparència. 

Llistat de les capes disponibles al visor. 







Fitxer de descàrrega 



 

 
Centro de descargas del CNIG  

(Instituto Geográfico Nacional de 
España, IGN): 

 
http://centrodedescargas.cnig.es/Cent

roDescargas/index 
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Pàgina principal amb els 

diferents productes que es 

poden descàrregar. 



Cada categoria de 

productes té la seva 

cartografia concreta a 

diferents escales i 

formats. 



A cada tipologia de cartografia es pot arribar per tres tipus 

d’accés: 

L’opció “Todos” mostra tots els arxius disponibles a cada tipus de 

cartografia. No és l’opció més recomanable per a iniciar una cerca. 



L’opció “Por listado” ofereix quatre possibilitats: “división administrativa”, “Hoja 

MTN50”, “Coordenadas” i “Referencia catastral”. Qualsevol de les possibilitats 

mostra els resultats de la mateixa manera. 



Els arxius corresponen als fulls que cobreixen l’àrea seleccionada (divisió administrativa, 

Full MTN50, Coordenades o Referència cadastral). L’opció “Descargar” permet la 

descàrrega individual dels arxius. Si s’escull “Añadir”, tots els arxius seleccionats es 

descarreguen en un únic arxiu zip. 



L’opció “Por mapa” funciona d’una manera molt similar en la cerca, però l’àrea 

buscada es mostra en el mapa. Els resultats i el seu procés de descàrrega són els 

mateixos que s’han explicat anteriorment. 





Per qualsevol dubte podeu contactar amb la 

Cartoteca a: 

 

 

Cartoteca@uab.cat o al Servei 

 

 

Gràcies  

 

mailto:Cartoteca@uab.cat
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab.htm

