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SITMUN - Com funciona la guia de carrers 

 
En aquest tutorial: 
 

- Aprendrem com accedir a la guia de carrers  
 

- Explorarem les eines de la guia de carrers 
 

- Explicarem com obtenir un plànol amb un índex de carrers  

Accés i interfície de la guia de carrers 

 
Podem accedir a la guia de carrers entrant al SITMUN (http://sitmun.diba.cat), prement el botó 
‘Accés públic’ i escollint l’aplicació ‘Guia de carrers’ del llistat d’aplicacions. 

 

 
 

Figura 1: Accés a la guia de carrers des del SITMUN 

 
Al llistat de selecció de territori escollirem aquell al que volem entrar. Comentar que la guia 
de carrers només està disponible per aquells municipis que disposen de carrerer al 
SITMUN. 
 

 
 

Figura 2: Llistat de territoris amb carrerer 

 
Un altre punt d’entrada a la guia de carrers és el geoportal IDE local. Un cop accedim al 
geoportal d’un municipi entrarem a la seva guia de carrers fent clic sobre la icona que està 
ubicada al marc central de la pàgina. 
 

 
 

Figura 3: Ubicació de la guia de carrers a la IDE Local d’un municipi 

 
 

 

http://sitmun.diba.cat/
http://sitmun.diba.cat/idelocals/?mun_ine=80008
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La interfície de l’aplicació és similar als mòduls de consulta municipal i provincial. Hi ha un 
mapa que ocupa gran part de la pantalla, una capçalera que identifica el territori i una sèrie 
d’eines ubicades sota la capçalera i a la part dreta del mapa. 

 

 
 

Figura 4: Aspecte de la guia de carrers d’un municipi  

Les eines de la guia de carrers 

 
Una de les eines de la guia de carrers és el cercador d’adreces ubicada a la part dreta de la 
pantalla.   
 
Al camp ‘Carrer’ escrivim el nom de carrer i al camp ‘Número’ el portal. Aquests camps són 
d’autocompletat, és a dir, si escrivim un subliteral del que volem cercar apareixerà un llistat de 
suggeriments.  
 
Després d’emplenar els camps l’aplicació fa un zoom automàtic al mapa per mostrar la 
ubicació.  
 

 
 

Figura 5: Resultat de la cerca del portal 51 del carrer Divina Pastora de Capellades 
 

Comentar que, si el carrerer ha estat revisat per l’Ajuntament, això s’indicarà a la part inferior 
dreta de l’aplicació, tot just a baix del logo de la Diputació. 
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Els botons de la cantonada superior dreta del mapa permeten escollir tres mapes de base 
diferents: ‘Mapa’, ‘Aèria’ i ‘Híbrida’. Per defecte està seleccionat ’Mapa’.  
 
Amb l’eina ‘Serveis i equipaments’ ubicada a la part dreta de la pantalla afegirem al mapa  els 
serveis i equipaments municipals. Es farà marcant la casella de selecció ubicada a la dreta del 
tipus de servei o equipament a afegir. 
 

 
 

Figura 6: Marquem els tipus de serveis i equipaments que volem que apareguin al mapa 
 

El botó ‘Informació d’un servei o equipament’  permet obtenir la informació alfanumèrica 
del servei o equipament quan fem clic sobre aquest al mapa. La informació alfanumèrica de 
l’equipament es mostrarà a la pestanya ‘Informació servei o equip’ ubicada a la part dreta de la 
pantalla. 

 

 
 

Figura 7: Informació alfanumèrica del servei o equipament 
 

 

 La guia de carrers utilitza la cartografia de carrers i la cartografia dels serveis i 
equipaments del SITMUN. Com més actualitzada i depurada estigui aquesta informació més 
acurada serà la cerca i més equipaments es mostraran al mapa.  
 
Si vols aprendre com actualitzar informació al SITMUN pots consultar el tutorial  
‘SITMUN - Com editar la informació geogràfica’. 
 

 

Les eines de navegació ubicades a la barra d’eines  permeten desplaçar-
nos a una zona determinada del territori o ajustar el zoom del mapa resultat d’una cerca de 
carrer.  
 
Per moure’ns pel mapa també podem usar l’eina de zoom automàtic i l’eina de desplaçament 
ubicades a la part esquerra del mapa. 
 

La guia de carrers també disposa d’eines de mesura , per mesurar distàncies i 
àrees al mapa. Funcionen de manera similar a les eines de mesura del mòdul de consulta 
municipal i provincial del SITMUN. 

http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/SITMUN_Editar.pdf
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L’eina ‘Imprimeix’  crea un pdf amb una captura de pantalla del mapa. A la barra d’eines 

també trobarem un botó per enviar suggeriments  i un botó que dona accés a un manual 

d’ajuda  . 

L’eina d’impressió 

 
Una de les eines més rellevants de la guia de carrers és la impressió, ubicada a la part dreta de 
la pantalla.   
 
Un cop haguem emmarcat el mapa a la zona d’on volem obtenir el plànol, podem procedir a la 
seva impressió mitjançant aquesta eina. 
 
Anirem a l’eina ‘Imprimir guia’ i escollirem l’extensió a imprimir, l’escala, el fons del mapa i la 
mida i la orientació del paper. També indicarem si volem que apareguin els noms dels 
equipaments a la impressió. 

 

 
 

Figura 8: Opcions d’impressió de la guia de carrers 
 

Al prémer el botó ‘Imprimir’ es generarà i descarregarà un document PDF amb el plànol. Aquest 
consta de dues parts: 
 

- Un mapa que conté l’àmbit territorial que s’estava visualitzant en aquell moment. El 
mapa està emmarcat dins d’una quadrícula numerada.  
 

- Un llistat de carrers, localitzats respecte a la quadrícula del mapa i que es genera de 
forma automàtica usant la darrera versió actualitzada del carrerer. 

 
L’eina també permet imprimir tot el municipi. Comentar que des de la Diputació de Barcelona 
s’ha portat a terme un treball d’identificació dels nuclis. En funció del municipi podem trobar una 
impressió amb 1, 2 o 3 nuclis en el mateix full. 

 

 El plànol conté els carrers disponibles a la cartografia de carrers del SITMUN.  
 
Tal com ja hem esmentat, com més depurada estigui la informació dels carrers, més acurada 
serà la informació al plànol.  
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Vols practicar? 

 
Entra a la guia de carrers per un municipi del teu interès i imprimeix el seu plànol. Obre el PDF 
generat i observa que el resultat és un mapa dins d’una quadricula numerada i un llistat de 
carrers localitzats respecte a aquesta quadrícula. 
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marcant la casella ubicada a la dreta del tipus d’equipament  
 Si el municipi té serveis i equipaments hi haurà la pestanya ‘Serveis i equipaments’ a la 
part dreta de la pantalla. Aquesta pestanya permetrà afegir al mapa  els serveis i/o 
equipaments marcant la casella ubicada a la dreta del tipus d’equipament. 
 
  
 

3333 

 
cc 

Vols practicar? 

 
 

seleccionat ’Mapa’, però el pots canviar fent clic sobre els botons.  
 

1 Si el municipi té serveis i equipaments hi haurà la pestanya ‘Serveis i equipaments’ a la part 
dreta de la pantalla. Aquesta pestanya permetrà afegir al mapa  els serveis i/o equipaments 
marcant la casella ubicada a la dreta del tipus d’equipament. 
 

 
 

 


