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ANNEXOS 

 

 TOTS ELS CAMPS DE LES CAPES 

AJU_kWhAA 
Consum total d’energia en kWh a l’ajuntament de cada 
municipi a l’any 20AA. Dades del 2005 al 2015, no 
disponibles de tots els municipis. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 43004 

V. Màxim: 15,2·106 

AJUHAAkWh 
Consum total d’energia en kWh i per habitant a 
l’ajuntament de cada municipi a l’any 20AA. Dades del 
2005 al 2015, no disponibles de tots els municipis. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 93 

V. Màxim: 2116,5 

ALTRES 
Pressupost per a accions sobre  
ALTRES SECTORS 

€ (2 decimals) 

AREACOMAR Àrea de la comarca expressada en km2. Correspon a la 
SUMA(AREAPOL) del municipis que la conformen. 

nombre doble 

AREAPOL Àrea del municipi tal i com apareix en el MMC (Mapa 
Municipal de Catalunya) expressada en km2 

nombre doble 

BIOMHABAA 
Consum total per habitant per ús de BIOMASSA, en kWh i 
municipi a l’any 20AA. Es disposa de molt poques dades. 
Comencen a destacar algunes dades a partir de 2013.   

Sense dades: 0 
V. Mínim: 1,5 
V. Màxim: 44,2 

BIOMkWhAA 
Consum total en kWh a partir d’usos de BIOMASSA per 
municipi a l’any 20AA. Es disposa de molt poques dades. 
Comencen a destacar algunes dades a partir de 2013.   

Sense dades: 0 
V. Mínim: 1960 
V. Màxim: 129458 

C_BOSQ 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) dels boscos del 
municipi 

V. Mínim: 0,24 
V. Màxim: 0,50 

C_CALOR 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) del municipi a onades 
de calor o d’augments de la temperatura ambient 

V. Mínim: 0,08 
V. Màxim: 0,87 

C_INUNRI 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) del municipi a 
inundacions o riuades 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 

C_PAIBIO 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) dels valors 
paisatgístics i de la biodiversitat del municipi 

V. Mínim: 0,14 
V. Màxim: 1,34 

C_PNM 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) del municipi a la 
pujada del nivell del mar  

SD (Sense Dades) 

C_SEQU 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) del municipi a 
sequeres i disponibilitat d’aigua 

V. Mínim: 0,09 
V. Màxim: 0,93 

C_TEMPLU 
Índex de Capacitat d’adaptació (C) del municipi a 
tempestes o pluges torrencials 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 

CAFRHABAA 
Consum total en kWh per ús de xarxa de CALOR/FRED per 
habitant i municipi a l’any 20AA. No es disposa de 
dades. 

Sense dades  
Valor nul: 0 

CAFRkWhAA 
Consum total en kWh per ús de xarxa de CALOR/FRED per 
municipi a l’any 20AA. No es disposa de dades. 

Sense dades  
Valor nul: 0 

CM_VAVG 
Mitjana de l’índex de Capacitat d’adaptació (C) del 
municipi. Mitjana de l’índex C de totes les variables de 
vulnerabilitat descrites 

V. Mínim: 0,57 
V. Màxim: 0,78 

CM_VG 
Classificació de Capacitat d’adaptació (C) del 
municipi (a patir del valor CM_VAVG) 

Baixa (<1/3),  Mitja (>1/3, 
>2/3),  Alta  (>2/3) 

CO2AJUAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum en les 
instal·lacions de l’ajuntament de cada municipi. Dades 
del 2005 al 2015, no disponibles de tots els municipis. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 14,5 
V. Màxim: 5964,2 

CO2CAFRAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum energètica 
en instal·lacions de tipus Calor/Fred i per municipi. No 
es disposa de dades. 

Sense dades  
Valor nul: 0 

CO2DOMAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA en el sector DOMÈSTIC 
per municipi. Dades del 2005 al 2015. 

Mínim no nul: 0,78 
Màxim: 139747,98 
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CO2EEAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum d’ENERGIA 
ELÈCTRICA (EE) i per municipi. Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 25,1 
Màxim: 308664,3 

CO2GCAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum de GASOIL C 
(GC) i per municipi. Dades del 2005 al 2015.  

Mínim no nul: 1,5 
Màxim: 4613,1 

CO2GLPAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum de GASOS 
LIQUATS DEL PETROLI (GLP) i per municipi. Dades del 2005 
al 2014. 

Mínim no nul: 4,0 
Màxim: 8085,3 

CO2GNAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA per consum de GAS 
NATURAL (GN) i per municipi. Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 4,2 
Màxim: 51230,9 

CO2HAB_AA 
Emissions de CO2 en tones per habitant i per municipi a 
l’any 20AA.  
Dades dels anys 2005 al 2014 

V. Mínim: 1,94 
V. Màxim: 258,26 

CO2PAESAA 

Emissions de CO2 totals en l’àmbit PAES a l’any 20AA per 
municipi. Correspon al sumatori de valors de consum de 
totes les variables (d’aquesta capa). Dades de 2005 a 
2014 i algunes de 2015. 

V. Mínim: 142,5 
V. Màxim: 654979,3 

CO2PAESAA 
Emissions de CO2 totals en l’àmbit PAES a l’any 20AA per 
municipi. Dades obtingudes en la capa 12_CO2_Font. Dades 
de 2005 a 2014 i algunes de 2015. 

V. Mínim: 142,5 
V. Màxim: 654979,3 

CO2RMAA 

Tones de CO2 emeses a l’any 20AA en el tractament de 
sistemes d’incineració dels residus sòlids urbans o 
RESIDUS MUNICIPALS (RM) per municipi. Dades del 2005 al 
2014. 

Mínim no nul: 1,1 
Màxim: 54902,3 

CO2RMAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA en el tractament de 
RESIDUS per municipi. Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 0,75 
Màxim: 54902,27 

CO2SERAA 
Tones de CO2 emeses a l’any 20AA en el sector SERVEIS 
per municipi. Dades del 2005 al 2015. 

Mínim no nul: 17,01 
Màxim: 168699,95 

CO2TRABB 
Tones de CO2 emeses a l’any 20BB per consum de 
combustibles en TRANSPORT (TRA) i per municipi. Dades 
del 2005 al 2015. 

Mínim no nul: 53,5 
Màxim: 306148,6 

CO2TRABB 
Tones de CO2 emeses a l’any 20BB en el sector del 
TRANSPORT per municipi. Dades del 2005 al 2015. 

Mínim no nul: 53,50 
Màxim: 306148,55 

CO2TSECAA 

Emissions de CO2 totals en l’àmbit PAES a l’any 20AA per 
municipi. Correspon al sumatori de les emissions de tots 
els sectors (d’aquesta capa) Dades de 2005 a 2014 i 
algunes de 2015 

V. Mínim: 142,5 
V. Màxim: 654979,3 

CODICOMAR Codi de la comarca a la qual pertany el municipi aprovat 
per la Generalitat de Catalunya.  

NN (format Text) 

CODIMUNI Identificador únic del municipi aprovat per la 
Generalitat de Catalunya . Per fer comparacions amb el 
codi INE cal eliminar el sisè dígit 

43NNNN  
(format Text) 

COGEN_AA  
Producció en kWh d’energia per cogeneració a l’any 20AA 
per municipi. Dades de 2005 a 2010 

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

COMPAA_Tn 
Tones de residus municipals portats a PLANTES DE 
COMPOSTATGE a l’any 20AA per municipi. Dades des de 2005 
a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,14 

Vmàx: 58943,5 

COST_PAES 
Pressupost total, sumatori, del municipi per a dur 
a terme les accions del PAESC 

€ (2 decimals) 

COSTA Camp numèric que indica si el municipi es troba o no a 
la línia de costa. 

1 (Sí) 
0 (No) 

COSTA_SN Camp de text (SÍ/NO) que indica si el municipi es troba 
o no a la línia de costa. 

Sí / No 

D_ADHESIO 
Data d'adhesió del municipi al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses. 

AA/MM/AAAA 
(MM/DD/AAAA ArcGIS 

Online) 
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D_APROV_AJ Data d'aprovació del PAES per part de l'Ajuntament 
AA/MM/AAAA 

(MM/DD/AAAA ArcGIS 
Online) 

DIPAA_Tn 
Tones de residus municipals portats a DIPÒSTIS CONTROLAT 
a l’any 20AA per municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 

E_BOSQ Índex d’exposició (E) dels boscos del municipi  V. Mínim: 0,24 
V. Màxim: 0,50 

E_CALOR 
Índex d’exposició (E) del municipi a patir els efectes 
d’onades de calor o d’augments de la temperatura ambient 

V. Mínim: 0,08 
V. Màxim: 0,87 

E_INUNRI 
Índex d’exposició (E) del municipi a inundacions o 
riuades 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 

E_PAIBIO 
Índex d’exposició (E) dels valors paisatgístics i de la 
biodiversitat del municipi 

V. Mínim: 0,14 
V. Màxim: 1,34  

E_PNM 
Índex d’exposició (E) del municipi a la pujada del 
nivell del mar  

V. Mínim: 0,28 
V. Màxim: 0,92 

E_SEQU 
Índex d’exposició (E) del municipi a sequeres i 
disponibilitat d’aigua 

V. Mínim: 0,09 
V. Màxim: 0,93  

E_TEMPLU 
Índex d’exposició (E) del municipi a tempestes o pluges 
torrencials 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 

ED_MUNI 
Pressupost per a accions sobre  
EDIFICIS MUNICIPALS 

€ (2 decimals) 

ED_RES 
Pressupost per a accions sobre  
EDIFICIS RESIDENCIALS 

€ (2 decimals) 

ED_TERC 
Pressupost per a accions sobre  
EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI 

€ (2 decimals) 

EE_DOMAA 
Consum en kWh d’EE en el sector DOMÈSTIC a l’any 20AA 
per municipi. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EE_INDAA 
Consum en kWh d’EE en el sector INDUSTRIAL a l’any 20AA 
per municipi. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EE_kWhAA 
Consum total d’ENERGIA ELÈCTRICA (EE) en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Equival a la dada EE_PAESAA. 
Dades del 2005 al 2014 

Mínim no nul: 706,0 
Màxim: 1483,7·106 

EE_PAESAA 
Sumatori de consum d’energia elèctrica en kWh de l’àmbit 
domèstic i del sector serveis a l’any 20AA i per 
municipi (EE_SERAA+EE_DOMAA)  

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EE_PRIAA 
Consum en kWh d’energia elèctrica (EE) en el sector 
PRIMARI a l’any 20AA per municipi. Dades de l’any 2005 
al 2014 

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EE_SERAA 
Consum en kWh d’EE en el sector SERVEIS a l’any 20AA per 
municipi. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EE_TOTAA 
Consum total en kWh d’energia elèctrica a l’any 20AA per 
mpi. Sumatori dels 4 sectors anteriors 
(EE_PRIAA+EE_INDAA+EE_SERAA+EE_DOMAA) 

SD: 0,0 
Vmín:706,0 

Vmàx: 1483,7·106 

EEHAAkWh 
Consum total d’ENERGIA ELÈCTRICA (EE) per habitant, en 
kWh per municipi a l’any 20AA. Dades del 2005 al 2014 

Mínim no nul: 936 
Màxim: 161,9·106 

EM_VAVG 
Mitjana de l’índex d’exposició (E) del municipi. Mitjana 
d’E de totes les variables de vulnerabilitat descrites 

V. Mínim: 0,39 
V. Màxim: 0,69 

EM_VG 
Classificació de l’exposició (E) del municipi (a 
patir del valor EM_VAVG) 

Baixa (<1/3),  Mitja (>1/3, 
>2/3),  Alta  (>2/3) 
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ENLLU_PU 
Pressupost per a accions sobre  
ENLLUMENAT PÚBLIC 

€ (2 decimals) 

ENVAA_Tn 
Tones de residus de ENVASOS LLEUGERS a l’any 20AA per 
municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 

EOLIC_AA 
Producció d’energia eòlica a l’any 20AA per municipi. 
Dades de 2005 a 2010  

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

EST_AABB 
Relació percentual (ESTALVI) entre el consum energètic 
entre els anys 20AA i 20BB a cada municipi.  

V. Mínim: -57,2 
V. Màxim: 67,8 

EST_HAABB 
Relació percentual (ESTALVI) entre el consum energètic 
per habitant entre els anys 20AA i 20BB a cada municipi.  

V. Mínim: -57,3 
V. Màxim: 78,2 

ESTAT_PAES 
Estat de redacció en el qual es troba el pla 
d’acció en el municipi: Lliurat, en redacció, fase 
futura, no previst i compte propi. 

Aprovat - Compte propi  
Aprovat  
En redacció  
Fase 5 -  redacció any 2020  
No adherit al Pacte 

FASE_PAESC 
Fase d’inici a la qual forma part el municipi per 
iniciar la redacció i coordinació del PAES o PAESC 

  Fase i 
(i : 1 a 6)   

FID Clau primària generada autom. per l’ArcMap (184 
municipis de la prov. de Tarragona) 0 - 184 

FLO_MUNI 
Pressupost per a accions sobre la 
FLOTA MUNICIPAL  

€ (2 decimals) 

FOTOV_AA 
Producció en kWh d’energia fotovoltaica a l’any 20AA per 
municipi. Dades de 2005 a 2010 

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

GC_DOMAA 
Consum de GC al sector DOMÈSTIC en kWh a l’any 20AA per 
municipi. Dades de l’any 2005 al 2015 

SD: 0,0 
Vmín: 2682,9 
VMax: 17,3·106 

GC_kWhAA 
Consum total de GASOIL C (GC) en kWh per municipi a 
l’any 20AA. Equival a la dada GC_PAESAA.  
Dades del 2005 al 2015.  

Mínim no nul: 2682,9 
Màxim: 17,3·106 

GC_PAESAA 
Consum total de GC en els sectors d’interès pel PAES 
(GC_SERAA+GC_DOMAA) a l’any 20AA per municipi. Dades del 
2005 al 2015 

SD: 0,0 
Vmín: 2682,9 
VMax: 17,3·106 

GC_SERAA 
Consum de GC al sector SERVEIS en kWh a l’any 20AA per 
municipi. Dades de l’any 2005 al 2015 

SD: 0,0 
Vmín: 2682,9 
VMax: 17,3·106 

GCHAAkWh 
Consum total de GASOIL C (GC) per habitant, en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Dades del 2005 al 2015.  

Mínim no nul: 63,1 
Màxim: 8,5·106 

GEOTHABAA 
Consum total per habitant per ús d’energia GEOTÈRMICA, 
en kWh i per municipi a l’any 20AA. No es disposa de 
dades. 

Sense dades  
Valor nul: 0 

GEOTkWhAA 
Consum total en kWh per ús d’energia GEOTÈRMICA, per 
municipi a l’any 20AA. No es disposa de dades. 

Sense dades  
Valor nul: 0 

GLP_kWhAA 
Consum total de GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) en kWh 
per municipi a l’any 20AA. Equival a la dada GLPPAESAA. 
Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 5502,1 
Màxim: 35,6·106 

GLPDOMAA 
Consum de GLP al sector DOMÈSTIC en kWh a l’any 20AA per 
municipi. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 5502,1 
VMax: 35,6·106 

GLPHAAkWh 
Consum total de GASOS LIQUATS DEL PETROLI (GLP) per 
habitant, en kWh per municipi a l’any 20AA. Dades del 
2005 al 2014. 

Mínim no nul: 78,8 
Màxim: 21,1·106 

GLPPAESAA 
Consum total de GLP en els sectors d’interès pel PAES 
(GLPSERAA+GLPDOMAA) a l’any 20AA per municipi. Dades del 
2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 5502,1 
VMax: 35,6·106 
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GLPSERAA 
Consum de GLP al sector SERVEIS en kWh a l’any 20AA per 
municipi. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 5502,1 
VMax: 35,6·106 

GN_DOMAA 
Consum de gas natural en l’àmbit DOMÈSTIC en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 6015,1  

VMax:1592,5·106 

GN_INDAA 
Consum de gas natural en el sector INDUSTRIAL en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 6015,1  

VMax:1592,5·106 

GN_kWhAA 
Consum total de GAS NATURAL (GN) en kWh per municipi a 
l’any 20AA. Equival a la dada GNPAESAA.  
Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 6015,1 
Màxim: 1592,5·106 

GN_SERAA 
Consum de gas natural en el sector SERVEIS en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 6015,1  

VMax:1592,5·106 

GN_TOTAA 
Sumatori de consum de gas natural en els tres sectors 
anteriors, INDUSTRIAL, DOMÈSTIC i SERVEIS, en kWh per 
municipi a l’any 20AA. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 6015,1  

VMax:1592,5·106 

GNHAAkWh 
Consum total de GAS NATURAL (GN) per habitant en kWh, 
per municipi a l’any 20AA. Dades del 2005 al 2014. 

Mínim no nul: 110,0 
Màxim: 195,3·106 

GNPAESAA 
Consum de gas natural en l’àmbit d’interès del PAES: 
sectors DOMÈSTIC+SERVEIS, en kWh per municipi a l’any 
20AA. Dades de l’any 2005 al 2014 

SD: 0,0 
Vmín: 6015,1  

VMax:1592,5·106 

HIDRA_AA 
Producció en kWh d’energia hidràulica a l’any 20AA per 
municipi. Dades de 2005 a 2010 

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

INCIAA_Tn 
Tones de residus municipals portats a INCINERACIÓ a 
l’any 20AA per municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,14 

Vmàx: 58943,5 

kWhAABENZ 
Consum de benzina en kWh a l’any 20AA per municipi Dades 
de l’any 2005 al 2015 

Valor nul: 0,0 
Vmín: 22,4 

Vmàx:1168,6·106 

kWhAABIOD 
Consum de biodièsel en kWh a l’any 20AA per municipi 
Dades de l’any 2005 al 2015 

Valor nul: 0,0 
Vmín: 22,4 

Vmàx:1168,6·106 

kWhAAELEC 

* Tot i que s’han comptabilitzat el nombre de vehicles 
elèctrics, el seu consum no es considera en aquesta 
taula de valors atès que correspondria directament a 
dades de consum d’energia elèctrica (EE). Per tant 
tindrem Valors Nuls en aquests camps. 

Valor nul: 0,0 
Vmín: 22,4 

Vmàx:1168,6·106 

kWhAAGASO 
Consum de gasoil en kWh a l’any 20AA per municipi Dades 
de l’any 2005 al 2015 

Valor nul: 0,0 
Vmín: 22,4 

Vmàx:1168,6·106 

kWhAATTRA 
Sumatori de consum total de combustibles destinats al 
transport en kWh a l’any 20AA i per municipi. 

Valor nul: 0,0 
Vmín: 22,4 

Vmàx:1168,6·106 

kWhINCIAA 

Energia obtinguda a partir de la incineració de residus 
municipals a l’any 20AA per municipi. Valorització 
energètica a partir de la incineració de residus 
municipals a l’any 20AA per municipi 

Nul: 0,0 
Vmín: 364,7 

Vmàx: 17,7·106 

kWhMETAAA 

Energia obtinguda a partir del tractament de residus en 
la planta de metanització a l’any 20AA per municipi. 
Valorització energètica a partir de la incineració de 
residus municipals a l’any 20AA per municipi 

Nul: 0,0 
Vmín: 364,7 

Vmàx: 17,7·106 

kWhRMTT_AA 

Sumatori d’energia total obtinguda a partir del 
tractament de residus municipals a l’any 20AA. 
Valorització energètica a partir de la incineració de 
residus municipals a l’any 20AA per municipi 

Nul: 0,0 
Vmín: 364,7 

Vmàx: 17,7·106 
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METAAA_Tn 
Tones de residus municipals portats a PLANTES DE 
METANITZACIÓ a l’any 20AA per municipi. Dades des de 
2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,14 

Vmàx: 58943,5 

Mida_mpiAA Classificació del municipi segons el nombre 
d’habitants a l’any 20AA. (a, b, c, d, e) 

a <1.000 hab 
b 1.000 a 5.000 hab 
c 5.000 a 20.000 hab 
d 20.000 a 50.000 hab 
e >50.000 hab 

MITJ_VAVG 
VULNERABILITAT GLOBAL del municipi. Mitjana de l’índex 
de vulnerabilitat en l’avaluació de E, S i C sobre totes 
les variables de vulnerabilitat descrites 

V. Mínim: 1,28 
V. Màxim: 4,35 

MITJ_VG 
Classificació de la VULNERABILITAT GLOBAL  del municipi 
(a patir del valor de MITJ_VAVG) 

Baixa, Mitja, Alta 

MOAA_Tn 
Tones de residus de MATÈRIA ORGÀNICA a l’any 20AA per 
municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 
N_hab_AA Població  del municipi a l’any 20AA. Dades de 2001 i de 

2005 a 2019 (16 columnes) 
30 - 135000 

N_hab_AA 
Població del municipi a l’any 20AA. Concretament dels 
anys 2005, 2010 i 2014. Dades de la capa 
01_Municipis_info 

30 - 135000 

N_hab_AA 
Població del municipi a l’any 20AA. Dades de l’any 2005 
al 2015, obtingudes en la capa 01_Municipis_info 

30 - 135000 

NLl_GC_01 Nombre de llars per municipi a l’any 2001 amb consum 
gasoil com a combustible  per a calefacció 

2-1269 

NLl_GLPAA 

Nombre de llars per municipi amb gasos liquats del 
petroli GLP com a combustible per a calefacció, 
essencialment propà i butà. Valor calculat tenint en 
compte els valors de GN, població i nombre de llars per 
municipi (apartats anteriors). Dades del 2005 al 2016 

0-23912 

NLl_GNLP01 Nombre de llars per municipi a l’any 2001 amb consum de 
gas com a combustible per a calefacció. No es diferencia 
el tipus de gas (natural, butà o propà) 

0-20154 

NLl_GNLP01 

Nombre de llars  per municipi amb consum de gas com a 
combustible  per a calefacció. No es diferencia el tipus 
de gas (natural, butà o propà). Només de l’any 2001, per 
a altres anys MSET l’ha estimat proporcionalment al 
total de la població i al nombre de llars del municipi. 

0-20154 

NLl_mpi_01 Nombre total de llars per municipi a l’any 2001 15-35650 

nom_munic 

Nom del municipi segons la MSET. Només difereix amb la 
posició de l’article del camp NOMMUNI que defineix el 
nom del municipi a la capa base de polígons  
(00_Base_Polig_Admin)  

Cadena text, (article)  

NOMCOMAR Nom de la comarca aprovat pel Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Catalunya. 

Cadena de text 

NOMMUNI Nom del municipi aprovat pel Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Catalunya . 

(article)+Cadena text 

NVAA_BENZ 
Nombre de vehicles de BENZINA per municipi a l’any 20AA. 
Dades des de 2005 a 2015 

Valor nul: 0 
Vmín: 1 

Vmàx: 125057 

NVAA_BIOD 
Nombre de vehicles de BIODIÈSEL per municipi a l’any 
20AA. Dades des de 2005 a 2015 

Valor nul: 0 
Vmín: 1 

Vmàx: 125057 

NVAA_ELEC 
Nombre de vehicles ELÈCTRICS per municipi a l’any 20AA. 
Dades des de 2005 a 2015 

Valor nul: 0 
Vmín: 1 

Vmàx: 125057 
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NVAA_GASO 
Nombre de vehicles de GASOIL per municipi a l’any 20AA. 
Dades des de 2005 a 2015 

Valor nul: 0 
Vmín: 1 

Vmàx: 125057 

NVAA_TOT 
Sumatori total de nombre vehicles per municipi a l’any 
20AA.  

Valor nul: 0 
Vmín: 1 

Vmàx: 125057 

PAESHAAkWh 

Consum total d’energia PER HABITANT en kWh en els 
sectors serveis i domèstic per municipi a l’any 20AA. 
Correspon al sumatori de totes les variables (d’aquesta 
capa) a excepció dels valors de consum dels ajuntaments 
(AJU_kWhAA). Dades de 2005 a 2014 i algunes de 2015. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 4795,9 
V. Màxim: 2,5·106 

PAESHAAkWh 
Consum total d’energia en kWh per habitant en els 
sectors serveis i domèstic per municipi a l’any 20AA. 
Dades obtingudes en la capa 10_kWh_Habitant 

V. Mínim: 7373,4 
V. Màxim: 44543,1 

PAESkWhAA 

Consum total d’energia en kWh en els sectors serveis i 
domèstic per municipi a l’any 20AA. Correspon al 
sumatori de totes les variables (d’aquesta capa) a 
excepció dels valors de consum dels ajuntaments 
(AJU_kWhAA). Dades de 2005 a 2014 i algunes de 2015. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 1,1·106 

V. Màxim: 1925,8·106 

PAESkWhAA 
Consum total d’energia en kWh en els sectors serveis i 
domèstic per municipi a l’any 20AA. Dades obtingudes en 
la capa 09_kWh_Font 

V. Mínim: 649640,5 
V. Màxim: 1925,8·106 

PCAAA_Tn 
Tones de residus de PAPER i CARTRÓ a l’any 20AA per 
municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 

PEL_CAFR 
Pressupost per a accions per a la  
PRODUCCIÓ LOCAL DE CALOR/FRED 

€ (2 decimals) 

PEL_CAFR 
Pressupost per a accions per a la  
PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA € (2 decimals) 

PELNE_AA 
PEL “NETA”: Producció d’energia elèctrica local sense 
emissions (Eòlica + Fotovoltaica + Hidràulica) a l’any 
20AA per municipi. Dades de 2005 a 2010  

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

PELTOTAA 
Total PEL : Sumatori de tots els tipus de fonts de 
Producció energia local a l’any 20AA per municipi, 
sumant la cogeneració. Dades de 2005 a 2010 

SD: 0,0 
Vmín: 683,0 
Vmàx:60,7·106 

POAA_Tn 
Tones de residus procedents de JARDINERIA i PODA a l’any 
20AA per municipi. Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 

RCO2_AABB 

Relació percentual entre les emissions de CO2 de l’any 
20AA i l’any 20BB a cada municipi. Si el valor és 
negatiu no hi ha hagut reducció sinó augment del valor 
de les emissions. 
Dades dels anys 2005 al 2014 

V. Mínim: -74,6 
V. Màxim: +79,3 

S_BOSQ Índex de Sensibilitat (S) dels boscos del municipi 
V. Mínim: 0,24 
V. Màxim: 0,50 

S_CALOR 
Índex de Sensibilitat (S) del municipi a onades de calor 
o augments de la temperatura ambient 

V. Mínim: 0,08 
V. Màxim: 0,87 

S_INUNRI 
Índex de Sensibilitat (S) del municipi a tempestes o 
pluges torrencials 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 

S_PAIBIO 
Índex de Sensibilitat (S) dels valors paisatgístics i de 
la biodiversitat del municipi 

V. Mínim: 0,14 
V. Màxim: 1,34 

S_PNM 
Índex de Sensibilitat (S) del municipi a la pujada del 
nivell del mar 

V. Mínim: 0,28 
V. Màxim: 0,92 

S_SEQU 
Índex de Sensibilitat (S) del municipi a sequeres i 
disponibilitat d’aigua 

V. Mínim: 0,09 
V. Màxim: 0,93 

S_TEMPLU 
Índex de Sensibilitat (S) del municipi a tempestes o 
pluges torrencials 

V. Mínim: 0,06 
V. Màxim: 0,83 
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Shape Geometria (polígon)  

SIGL_COM 
Sigles del nom de la comarca del Municipi. Majúscules, 
màxim 3 lletres.  

AC / TGN 

SM_VAVG 
Mitjana de l’índex de Sensibilitat (S) del municipi. 
Mitjana de S de totes les variables de vulnerabilitat 
descrites 

V. Mínim: 0,23 
V. Màxim: 3,13 

SM_VG 
Classificació de Sensibilitat (S) del municipi (a 
patir del valor SM_VAVG) 

Baixa (<1/3),  Mitja (>1/3, 
>2/3),  Alta  (>2/3) 

TERSHABAA 
Consum total per habitant per ús d’energia SOLAR 
TÈRMICA, en kWh i municipi a l’any 20AA. Poques dades 
disponibles. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 13,1 
V. Màxim: 32,5 

TERSkWhAA 
Consum total en kWh per ús d’energia SOLAR TÈRMICA, per 
municipi a l’any 20AA. Poques dades disponibles. 

Sense dades: 0 
V. Mínim: 24074 
V. Màxim: 66536 

TRA_kWhAA 
Consum total de combustible destinat a TRANSPORT en kWh 
per municipi a l’any 20AA. Equival a la dada kWhAATTRA. 
Dades del 2005 al 2015. 

Mínim no nul: 202543,4 
Màxim: 1168,6·106 

TRA_PRIV 
Pressupost per a accions sobre el   
TRANSPORT PRIVAT 

€ (2 decimals) 

TRA_PRIV 
Pressupost per a accions sobre el   
TRANSPORT PÚBLIC 

€ (2 decimals) 

TRAHAAkWh 
Consum total de combustible destinat a TRANSPORT per 
habitant, en kWh per municipi a l’any 20AA. Dades del 
2005 al 2015. 

Mínim no nul: 4044,2 
Màxim: 811,9·106 

VAV_BOSQ 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa als 
seus boscos 

V. Mínim: 1,18 
V. Màxim: 1,85 

VAV_CALOR 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
onades de calor i augments de temperatura ambient 

V. Mínim: 1,13 
V. Màxim: 2,20 

VAV_PNM 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
la pujada del nivell del mar 

V. Mínim: 0,78 
V. Màxim: 1,51 

VAV_SEQU 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
sequeres i disponibilitat d’aigua 

V. Mínim: 1,18 
V. Màxim: 1,90 

VAVINUNRI 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
inundacions o riuades 

V. Mínim: 0,63 
V. Màxim: 1,83 

VAVPAIBIO 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
valors paisatgístics i a biodiversitat 

V. Mínim: 1,42 
V. Màxim: 2,29 

VAVTEMPLU 
Valor numèric de la vulnerabilitat: resultat de 
l’avaluació de E, S i C sobre el municipi pel que fa a 
tempestes o pluges torrencials 

V. Mínim: 0,63 
V. Màxim: 1,83 

VIDAA_Tn 
Tones de residus de VIDRE a l’any 20AA per municipi. 
Dades des de 2005 a 2014 

SD: 0 
Vmín: 0,06 

Vmàx:23344,7 

VUL_BOSQ 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa als seus boscos 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

VUL_CALOR 
Classificació de la vulnerabilitat  del municipi pel que 
fa a onades de calor i augments de temperatura ambient 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

VUL_PNM 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa a la pujada del nivell del mar 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

VUL_SEQU 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa a sequeres i disponibilitat d’aigua 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

VULINUNRI 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa a inundacions o riuades 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 
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VULPAIBIO 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa a valors paisatgístics i biodiversitat 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

VULTEMPLU 
Classificació de la vulnerabilitat del municipi pel que 
fa a tempestes o pluges torrencials 

Baixa, Mitja, Alta, 
Molt alta 

ZC_CTE_mpi Zona climàtica del municipi segons l’Agència de 
l'Habitatge de Catalunya, basada en la classificació del 
CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). Definida per 
l'altitud relativa de cada municipi respecte la de la 
capital de la província (Tarragona: 68 m) 

B3: <200 m vs Tgna 
C1: ≥200 m i <400 m 
C2: ≥400 m i <600 m 
D1: ≥600 m i <800 m 

(Altitud respecte Tgna) 
ZC_mpi Classificació de la Zona Climàtica  (ZC) del municipi L= Litoral 

C= Central 

ZC_mpi 
Classificació de la Zona Climàtica  (ZC) del municipi 
(mpi) 

L= Zona Litoral 
C= Zona Central 

ZCmpGNAA 

Tipus municipi en funció de zona climàtica (ZC) i de si 
té o si hi arriba el gas natural (GN) a l’any 20AA.  
Es determina en funció de si existeixen dades de consum 
de Gas natural o no en el municipi a l’any 20AA. 

L= zona L i sense GN 
C= zona C i sense GN 
LG= zona L i amb GN 
CG= zona C i amb GN 
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 MANUAL D’USUARI INICIACIÓ 

 CÀRREGA I DESCÀRREGA DE CAPES 

ArcGis Online, des de l’opció lliure i gratuïta per a ús de desenvolupador, permet la càrrega 
de diferents tipus d’elements (són anomenats “entitats”) per a ser tractats, treballats i estudiats 
amb les diferents aplicacions disponibles. 

Aquí ens centrarem essencialment en la càrrega d’entitats tipus SHAPE, que ha estat 
l’element resultant del tractament de les dades de la MSET per a permetre el seu tracte en un 
visor de mapes. 

La càrrega de qualsevol tipus d’element es fa des de l’apartat de contingut de l’entorn de la 
nostra sessió, amb el botó “afegir element”.  
 

 
 

Imatge 1. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis Online 
 

La càrrega d’elements de tipus shape, a l’estar constituïts per diferents arxius, requereix que 
estiguin agrupats en un arxiu de tipus ZIP. 

La càrrega de les nostres capes shape en format zip consumirà algunes dècimes de crèdits, 
molt poc. Això ens ha permès carregar totes les dades corresponents al PAES i ens deix 
encara possibilitat de carregar-ne d’altres que es considerin pertinents o necessàries. 
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Quan carreguem la capa des de l’entorn “Contingut” s’obre un submenú on pregunta si volem 
fer-ne un clonatge d’element “allotjat”, li direm que sí atès que és el tipus d’element que 
permet editar i treballar dins de l’entorn ArcGis Online.  

Tots els elements que tinguem disponibles al nostre apartat de “Contingut” seran accessibles 
des de qualsevol mapa i qualsevol altra aplicació que creï el nostre usuari o algú de la nostra 
organització. Igualment, tots els mapes o visors o aplicacions que creï el nostre usuari també 
es podran veure a l’entorn “Contingut”. 

Per altra banda, i amb la mateixa simplicitat es poden descarregar les capes que ja tenim 
allotjades. Si intentem descarregar una capa allotjada ens requereix prèviament passar-la a 
format ZIP, i l’entorn d’ARCGIS OL l’anomenarà automàticament amb la terminació “_SHP”. 
Això ho farem directament des del botó “Exporta les dades” (Imatge 2).  

 

Imatge 2. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis Online 
on es veu l’accés als detalls de l’element el qual ens accedir al botó d’Exportar 
les dades. 

 

Un cop generada la capa nova (veurem el mateix nom de capa amb el sufix _SHP afegit 
automàticament) se’ns permetrà DESCARREGAR-LA directament. Només cal que anem a 
l’apartat de visualització de detalls (Imatge 3) i premem el botó BAIXAR (Imatge 4). 
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Imatge 3. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis Online 
on es veu l’accés als detalls de l’element. Podem descarregar directament o 
accedir als detalls (Imatge 4). 

 

  
 

Imatge 4. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis Online 
on es veu l’accés als detalls de l’element. 
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 ACTUALITZACIÓ I EDICIÓ DE DADES (CAPES ALLOTJADES) 

Les capes que ja tinguem allotjades a l’entorn del contingut de l’ArcGis OnLine seran editables 
en tot moment per l’usuari que disposi dels permisos per fer-ho. Pot ser només l’administrador 
o aquells altres usuaris als quals haguem configurat degudament els permisos. 

Podem editar dades de la capa anant a la “visualització de detalls”:  
 

  
 

Imatge 5. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis Online 
on es veu l’accés als detalls de l’element el qual ens permet l’accés a la seva 
edició. 

 

En els detalls de l’element, aquest cas de la capa allotjada, podem accedir a la seva descripció 
i característiques així com a totes les opcions que permet el nostre rol d’usuari dins d’ArcGis 
Online.  

En el menú de botons rectangulars de la dreta trobarem l’opció “Actualitza les dades” la qual 
permet actualitzar o modificar les dades de la capa tornant-la a carregar de nou (sobreescriu 

tota la capa), o bé “afegir dades a la capa”. En el cas que ens interessi aquesta segona opció:  
AFEGIR dades a la capa, caldrà primer CREAR EL CAMP on aquestes noves dades seran 
introduïdes. 

Per afegir un nou camp a la capa hem d’anar al botó DADES (Imatge 7). 
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Imatge 6. Imatge captura de l’apartat “Descripció general” dins de “Detalls de l’element” 
on es veu l’opció “Afegir dades a la capa”. 

 

 

Imatge 7. Imatge captura de l’apartat “Dades” dins de l’apartat de “Detalls de l’element” 
on es veu com accedir a l’opció “Afegir un camp”. 
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En l’apartat de DADES accedim a la taula de valors de la capa. Podem editar cadascuna de 

les cel·les de la taula amb un simple doble clic.  

L’opció “sobreescriu tota la capa” permet ACTUALIRZAR les dades de la capa sense canviar-
ne els camps ni el nom. Tornarem a carregar una capa shape en format zip atenent a que el 
nom de la capa i el de tots els seus camps sigui el mateix i coincideixi en majúscules i 
minúscules (si és el cas). Per tant, si la nova capa a carregar aporta també nous camps amb 
noves dades a la capa allotjada caldrà crear-los prèviament a l’entorn ArcGIS Online de la 
capa allotjada (DADES) per tal que hi hagi coincidència. Hauran de coincidir els formats dels 
camps, sinó expressarà la no correspondència i no permetrà la càrrega de dades. 

A l’hora d’afegir el nou camp posarem el nom i el tipus de dades que volem afegir:  

- Data: format DD/MM/AAAA 
- Valor doble: nombre amb decimals 
- Enter: nombre sense decimals 
- Cadena: dades en format text. 

 
L’ArcGis OL permet l’ús d’arxius en format xls o xlsx per a l’actualització i càrrega de noves 
dades. 

 

Imatge 8. Imatge captura de l’accés a “Afegir un nou camp” a la taula de dades de la capa 
allotjada que estem editant. 
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Afegirem tants camps com noves columnes de dades noves necessitem afegir. També 
podrem actualitzar les dades d’un camp ja existent, només caldrà que es trobi en  l’xls o xlsx 
que importarem per a sobreescriure les dades. 

És important que si afegim camps nous a la taula refresquem la sessió per tal d’actualitzar bé 
tots els canvis fets a la capa allotjada. 

Un cop creats els camps que voldrem afegir a la capa i refrescada la sessió podem accionar 
l’opció “Afegir dades a la capa” des de l’apartat de “descripció general de l’element”, recordem 
Imatge 6. 

Accedim al submenú per afegir dades. Veiem que permet diverses opcions de format de 
dades, entre elles l’xls o xlsx.  

 

Imatge 9. Imatge captura del submenú que permet carregar l’arxiu de dades 
que volem afegir o actualitzar a la nostra capa allotjada. 

 

Si utilitzem un arxiu xls o xlsx, després de pujar el fitxer ens demanarà la clau primària de 
l’arxiu en relació a la nostra capa allotjada. 
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Imatge 10. Imatge captura del submenú que permet seleccionar la clau 
primària per relacionar les dades. 

 

Caldrà tenir present que l’ArcGis Online només admet com a clau primària per a relacionar 
les dades el camp FID que l’ArcMap genera automàticament en les capes de tipus shape. 

En conseqüència, s’han revisat totes les capes shape generades de manera que cadascun 
dels registres del camp FID coincideixi sempre amb un únic municipi i un únic codi de municipi 
(CODIMUNI, NOMMUNI, INE) de les dades de la MSET generades, permetent així que 
qualsevol actualització de valors a fer en qualsevol capa allotjada s’ajusti degudament als 
municipis corresponents.  

He creat un arxiu “GUIA” en format xlsx amb les claus primàries FID relacionades amb els 
noms dels municipis als quals corresponen, el CODI INE i el CODIMUNI. 

He anomenat aquest arxiu: “MODEL-GUIA-ACTUALITZAR-DADES.xlsx” (Imatge 11), s’ha 
adjuntat a aquest TFM com arxiu addicional extern. 
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Imatge 11. Aspecte de l’arxiu “MODEL-GUIA-ACTUALITZAR-DADES.xlsx” on es podran 
afegir els camps nous o camps a actualitzar per ser pujats a l’ArcGis OL i 
actualitzar les dades de la capa que es vulgui editar. 

 

Un cop unides les claus primàries (Imatge 10), el sistema ens permet confirmar la coincidència 
entre els camps a actualitzar (recordem que havíem creat els camps nous per poder-los omplir 
amb les dades que aportarà l’arxiu que sigui pujat). 

 

 

 

 
 
Imatge 12.  Imatge captura del submenú que 

permet donar coincidència entre 
els camps nous creats a la capa 
allotjada amb els camps de l’arxiu 
excel que aporten les noves 
dades a actualitzar. 
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Al finalitzar tots aquests passos, si no hi ha errors, refresquem la sessió per assegurar la 
càrrega correcta de les dades a la capa allotjada i ja disposarem de les noves dades 
actualitzades. 

Un cop actualitzades les dades de la nostra capa a partir d’arxius xls o xlsx podrem 
descarregar la capa en format shape (recordem el capítol anterior:  1. CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE CAPES) i oferir-ho per a ser publicat en el SITMUN corporatiu. Aquesta serà 
una manera molt ràpida i senzilla de permetre l’actualització i publicació amb component SIG 
de qualsevol nou recull de dades emmagatzemades en els arxius xls o xlsx de la MSET. 

 

 VISUALITZACIÓ SIMBOLITZACIÓ 

Cadascuna de les capes o mapes del nostre contingut es poden visualitzar amb l’aplicació 
“visor” de l’ArcGis OL que es diu “Map Viewer”. 

Recordem una de les captures anteriors, a CONTINGUT veiem un llistat de tots els elements 
i entitats creades i emmagatzemades en el nostre perfil, en aquest cas PAES_DIPTA. En el 
botonet dels tres puntets de cada element, a la seva dreta, podem accedir als “DETALLS DE 
L’EMENT”:  
 

  
 

Imatge 13. Imatge captura de l’apartat de contingut de l’entorn de la sessió d’ArcGis 
Online on es veu l’accés als detalls de l’element el qual ens permet l’accés a la 
seva edició. 
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S’obrirà la pantalla de característiques i descripció de l’entitat. El primer botó rectangular ens 
permet l’opció de VISUALITZAR en el visor de mapes “Map Viewer”. 

 

Imatge 14. Imatge captura de l’apartat de DESCRIPCIÓ de l’element, en el qual es pot 
accedir al visor Map VIewer, i es pot també editar els permisos de visualització 
i accés de la resta d’usuaris (COMPARTIR). 

 

Atenem també el botó “COMPARTEIX” el qual ens desplega el menú per a la configuració de 
les opcions de l’element a l’hora de compartir-lo, si configurem l’opció “públic” aquest element 
serà visible per l’usuari que rebi l’enllaç per fer-ho.  

Un cop hem accedit al visor veurem el nostre mapa o capa, la simbolització si ja hi ha estat 
aplicada, i podrem accedir a la informació de la capa (dades) movent-nos pel mapa. 

Seguidament es mostra una captura de pantalla (Imatge 15) amb alguns dels elements 
principals numerats per descriure sintèticament quina és la funció que exerceigen. 

1 : ACTIVAR LA LLEGENDA 

2 : ACTIVAR CONTINGUT DEL MAPA (en el cas que sigui un mapa amb diverses capes 

carregades podrem accedir a veure quines són i activar i desactivar cadascuna de les capes 
que volguem veure representades en el mapa). 
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3 : OPCIÓ DESAR CAPA O MAPA (en el cas que sigui un mapa desarà la visió activa). 

Aquesta opció només està activa per usuaris amb els permisos per fer-ho. 

4 : OBTENIR ENLLAÇ PER COMPARTIR MAPA (podem compartir únicament els MAPES, si 

volem compartir una única capa cal desar-la igualment en un mapa) 

5 : VISUALITZA LA FINESTRA EMERGENT. CLIC SOBRE EL MUNICIPI. En el nostra cas 

totes les capes ofereixen informació relacionada amb el municipi mitjançant la finestra 
emergent. Un simple clic sobre o dins el polígon que dibuixa l’àrea del municipi mostrarà (si 
està disponible) l’esmentada finestra. Si no ha estat prèviament editada (la finestra emergent) 
es mostraran tots i cadascun dels camps que conté la capa. Podem veure que en el cas que 
mostra la Imatge 15  la finestra emergent ha estat editada (recordeu que els noms de 
cadascun dels camps tenen uns requerimets de longitud i caràcters que sovint són difícils de 
relacionar amb el seu significat, per aquest motiu és preferible editar-ne els “àlies”). 

6 : ZOOM. Opcions de regulació de la distància a la que es veurà el mapa (escala). El botó 

de la caseta (                )  ens centrarà el mapa a la visió central de la demarcació o a la que s’hagi 
desat. 

 

Imatge 15. Imatge captura d’un mapa. S’han numerat alguns dels botons que activen les 
funcions principals.  

 

1 2 

3 
4 

 6 

 5 
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Si accedim a CONTINGUT (botó 2) se’ns desplega en el menú lateral totes les capes que 
tingui carregades el mapa: 

Marcant i desmarcat el vist (tick) de cada capa farem que sigui visible o no. I apropoat el ratolí 
al nom de la capa s’activen les opcions. 

 

Imatge 16. Imatge captura d’un mapa. S’han numerat alguns dels botons d’accés a les 
opcions de la capa.  

 

7 : LLEGENDA VISIBLE O NO VISIBLE. Clicant i desclicant queda visible o no visible la 

llegenda. 

8 : ACTIVA LA TAULA DE DADES (si està editada la finestra emergent pot ser que la taula 

es vegi inicialment editada i tingui alguns dels camps que volem consultar desactivats. Amb 

el botó  9 accedirem al llistat de CAMPS de la capa i podrem activar i desativar els que ens 

interessin. 

 

7 

8 
9 

10 

11 
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10 : “MÉS OPCIONS” Els tres botonets despleguen el submenú que permet accedir a la 
trasparència de la capa i a la seva descripció. 

11 : “CANVIA L’ESTIL” El botó dels polígons de colors  ens permet accedir a les opcions 

de visualització d’estils dels elements cartografiables de la capa. 

A l’accedir a les opcions d’edició de l’estil es pot escollir el camp (ATRIBUT) a simbolitzar. 
L’ArcGis OL interpreta el tipus de valors que conté l’atribut seleccionat i ofereix els possibles 
estils de simbolització. 

 

Imatge 17. Imatge captura d’un mapa en el que s’ha accedit a l’edició d’estil d’una de les 
capes. Veiem en el desplegable els atributs (camps) de la capa susceptibles a 
ser simbolitzats.  

 

12 Podem accedir a cadascuna de les opcions de simbolització d’estil que se’ns ofereixen. 
Un cop seleccionada l’opció s’obrirà en el menú lateral les possibilitat d’edició de l’estil. 

En la Imatge 18 següent veiem com s’ha activat l’edició de l’estil de la capa en el menú lateral. 
Podem editar la llegenda. A l’editar els colors de la llegenda veiem com es modifiquen els 
colors dels elements de la capa del mapa (cal que sigui la capa que està activa per veure-ho 
en el mapa).  

 

12 

12 
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13 Podem moure l’orde dels valors que es mostres a la llegenda (Imatge 18). 

14 Si fem doble clic sobre els textos de les etiquetes de la llegenda podem editar-ne la 

definició. 

15 Podem accedir a cadascún dels símbols de les etiquetes i editar-ne el color 

d’emplenament i el de contorn. L’ArcGIS Online no ofereix opcions de TRAMES. 

16  També es poden editar els estils de tota la capa en conjunt accedint a “Símbols” 

 

Imatge 18. Imatge captura d’un mapa en el que s’ha accedit a l’edició d’estil d’una de les 
capes. Veiem en el desplegable els atributs (camps) de la capa susceptibles a 
ser simbolitzats.  

 

Si editem els estils d’un mapa que només ens han ofert compartir-ne la visualització no podrem 
desar els canvis d’estil que en fem. Si tenim els permisos per desar podrem desar la capa 
amb els nous estils (caldrà tenir accés al contingut del perfil d’usuari per poder desar la capa 
al contingut de l’organització de l’ArcGIS Online). 

 

 

13 

14 

15 

16 
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Si ens trobem visualitzant un mapa o capes en el visor Map Viewer dins de la sessió d’usuari 
d’ArcGIS Online, podem tornar a l’àrea de continguts des del botó “Inici” ( botó 17  de la Imatge 

19 que es troba a continuació). 

 

 

Imatge 19. Imatge captura d’un mapa en sessió oberta d’usuari ArcGIS Online. Des d’aquí 
podrem accedir al contingut de capes de l’organització. 

 

Si volem desar les modificacions que hem fet a les capes o al mapa, podem desar cadascuna 

de les capes individualment o bé desar tot el mapa  (botó 18 ). 

Si volem editar les opcions de la finestra emergent cal estar en sessió activa d’usuari. 

Quan estem en sessió d’usuari, el desplegable de “més opcions” de la capa ( botó 10  de la 

Imatge 16) el menú que es desplega és molt més ampli, i entre altres coses permet accedir a 
la configuració de la finestra emergent. 

 

17 18 
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En aquest nou menú podem accedir a la transparència de la capa, podem canviar-ne el nom, 
fer-ne una còpia, eliminar-la del mapa (no desapareix dels contingut, només del mapa) i també 
podem desar la capa (es desarà al CONTINGUT del nostre usuari. 

 

Imatge 20. Imatge captura de mapa en sessió d’usuari ArcGIS Online on s’ha desplegat 
el menú de “més opcions” d’una capa. 

 

19 Accés a les opcions d’edició de la finestra emergent. ATENCIÓ , si ELIMINO la 

finestra emergent (  ) i no he desat el mapa o la capa perdré totes les modificacions de 
visualització de la finestra que hagi fet. 

Si accedim a la CONFIGURACIÓ DE LA FINESTRA EMERGENT (   ) s’obren en el 
menú lateral les opcions d’edició (Imatge 21) .  

20 CONFIGURA ELS ATRIBUTS. Podrem seleccionar els atributs que es mostren i podem 

editar el nom que es mostrarà per a cadascun (àlies). 

21 AFEGEIX IMATGES O GRÀFICS. Podrem afegir imatges o gràfics de les dades que 

escollim. 

 

19 
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Imatge 21. Imatge captura d’un mapa en el qual s’ha accedit a les opcions de configuració 
de la FINESTRA EMERGENT. 

 

 

 

 

20 
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