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SITMUN - Com podem elaborar mapes temàtics 

 
En aquest tutorial: 
 

- Veurem que un mapa temàtic es compon d’un mapa i un tema a representar 
 

- Estudiarem les possibles representacions al SITMUN 
 

- Explicarem com fer mapes temàtics quantitatius i qualitatius 
 

- Indicarem on trobar les plantilles i exemples Excel per fer mapes amb facilitat 
 

- Aprendrem con guardar un mapa temàtic i com carregar-lo de nou al SITMUN.  
 

 

 Si no saps com entrar al SITMUN o no coneixes com funciona l’arbre de capes caldria 
que consultessis prèviament els tutorials: 
 
 ‘SITMUN - Descripció de la interfície’. 
 ‘SITMUN – Com visualitzar informació i navegar pel mapa’. 
 

 
Un mapa temàtic és la representació d'un valor tabulat en una capa de cartografia per facilitar 
la seva comprensió.  
 
Habitualment s'utilitzen per mostrar gràficament valors de la vida econòmica, social, 
ambiental... d'una província, regió, país... representant característiques de distribució, relació, 
densitat d'objectes reals (edificis, vegetació…) o de conceptes abstractes (desenvolupament, 
economia, població…). 

 
 

Figura 1: Mapa temàtic de població dels municipis de la Província de Barcelona 

 
Per a la confecció d'un mapa temàtic necessitem dos elements fonamentals: el mapa i el tema. 
Com a element auxiliar disposem de les etiquetes. 
 

http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/SITMUN_DescripcioInterficie.pdf
http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/SITMUN_VisualitzarInformacioINavegar.pdf
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El mapa proporciona la informació espacial sobre la qual representar el contingut temàtic. 
Aquests mapes poden ser divisions administratives, com, per exemple: límits territorials de 
comunitats autònomes, províncies, comarques i municipis, límits fronterers, seccions censals, 
etc. Al mapa de la figura 1 es tracta de les delimitacions municipals de la Província de 
Barcelona. 
 
El tema és la informació que volem representar en el mapa i condiciona el tipus de capa que 
utilitzarem. A la figura 1 es tracta de la població de cada municipi. 

 

Els mapes temàtics al SITMUN 

 
Els mapes temàtics estan ubicats a l’apartat ‘Mapes temàtics’ de la finestra de continguts i 
només estan disponibles al mòdul de consulta provincial del SITMUN. 
 

 
 

Figura 2: Ubicació dels mapes temàtics a la finestra de continguts 

 
Si obrim l’apartat ‘Mapes temàtics’ veurem les pestanyes ‘Predefinits’ i ‘Temporals’: 
 

- A ‘Predefinits’ hi ha una sèrie de mapes creats per l’administrador del SITMUN. Els 
podràs visualitzar al mapa marcant la seva casella de selecció. També podràs modificar 
la seva simbolització, però quan tanquis la sessió els canvis es perdran i el mapa 
mantindrà la simbolització original.  
 

- ‘Temporals’ es un espai on pots crear mapes temàtics propis. Quan tanquis la sessió 
aquests mapes es perdran, tanmateix, veurem que tenim l’opció de guardar-los en un 
fitxer per poder tornar-los a carregar al SITMUN. 

 

 
 

Figura 3: Pestanyes ‘Predefinits’ i ‘Temporals’ dels mapes temàtics 

 

 Un mapa Temporal només és visible per a l’usuari que l’ha creat o per a l’usuari que 
l’ha carregat. 
 

 

El mapa i el tema del SITMUN 

 
Per confeccionar mapes temàtics temporals necessitem con a mínim un mapa i un tema.  
 
El mapa el proporciona el SITMUN mitjançant un desplegable i es tracta d’un conjunt de capes 
de delimitacions territorials (municipis, comarques, seccions censals,..). 
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El tema l’hem de proporcionar nosaltres i podem fer-ho de dues maneres:  
 

- Amb un full de càlcul en format Excel (.xls o .xlsx) o OpenOffice (.ods). 
 

- A través d’un servei web (URL). 
 
Tant el fitxer com el servei web han de subministrar les dades en una estructura determinada 
entenedora pel SITMUN.  
 
L’estructura del full de càlcul ha de ser el següent:  
 

- La primera fila contindrà un nom de columna. El nom de columna és lliure. 
 

- Hi haurà com a mínim dues columnes obligatòries: a la primera hi haurà el codi de la 
delimitació (municipi, secció censal, etc.) i a la segona els valors a representar en el 
mapa, és a dir, el tema. 

 
- La tercera columna és opcional i estaran els valors de les etiquetes si es que es vol  

etiquetar els elements del mapa. 
 

- Les tres columnes han de seguir l’ordre esmentat 
 

- La primera columna (el codi de la delimitació) no pot contenir valors nuls 
 

- La segona i tercera columna (el tema i l’etiqueta) poden ser numèriques o 
alfanumèriques (textos). Aquestes columnes no poden contenir fórmules. 
 

             
 

Figura 4: Exemple de número de centres de dia per a gent gran gestionats per entitat pública  

Tipus de representacions dels mapes temàtics 

 
SITMUN permet representar mapes per valors únics o per rangs.  
 
- Amb la representació per valors únics assignem a cada valor un color exclusiu. Parlarem de 

mapes temàtics qualitatius. 
 

Per confeccionar mapes qualitatius usualment s’empren gammes de color on només varia el 
to, és a dir, s’escullen gammes de color de tipus ‘groc, verd, lila’ en comptes de gammes de 
color ‘vermell clar, vermell mig, vermell fosc’ ja que creen jerarquia. Per exemple, suposem 
que  agrupem el sòl de la província de Barcelona en tres classes: arenosos, argilosos i 
fangosos. Cada element és diferent dels altres. No és possible imposar un ordre o 
jerarquia entre aquestes classes de sòl, només podem afirmar que són diferents. 
 
Tanmateix, en certes ocasions, tot i tractar-se d’un mapa qualitatiu, s’empra una simbologia 
jeràrquica per proporcionar informació visual addicional. Fixa’t en la llegenda de la imatge: tot 
i tractar-se d’elements diferents, s’ha emprat una simbologia jeràrquica per classificar la 
vegetació. 
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- La representació per rangs consisteix en simbolitzar una capa de manera que cada valor 

està dins d’un rang. Parlarem de mapes temàtics quantitatius. Un exemple és el mapa de 
la figura 1. 
 
Aquesta tècnica de simbolització s’utilitza per representar dades quantitatives de naturalesa 
discreta associades a unitats perfectament delimitades, normalment límits administratius. 
Les dades de tipus continu (temperatures, pressions atmosfèriques, etc.) normalment no 
poden ser descrites amb aquest tipus de simbologia ja que les seves distribucions no estan 
controlades per delimitacions d’aquesta tipologia.   

 
 Usualment utilitzarem aquesta tècnica de simbolització amb dades que estiguin en forma 

d’indicadors o índexs, és a dir, dades que relacionen dues o més variables, també 
anomenades dades en forma relativa. Per exemple, convé representar la densitat de 
població i no la població, la taxa d’atur i no el número d’aturats, el nombre d’habitants entre 0 
y 15 anys respecte al total d’habitants al municipi, els quilos de residus per habitant, etc. Si 
s’empren dades en forma absoluta, la diferència d’extensió de les unitats administratives 
pot alterar la impressió de la distribució mostrada pel mapa. 

  
 S’utilitzen intervals de colors diferents fent un degradat des d’un color inicial fins a un color 

final, i canviant la intensitat de cada interval de més fosc a més clar creant una jerarquia 
visual. 

Confecció de mapes temàtics qualitatius 

 
Com a exemple, confeccionarem un mapa temàtic del número de càmpings dels municipis de 
la Província de Barcelona.  
 
Crearem un nou mapa temàtic prement el botó  ubicat a la pestanya ‘Temporals’. 

 

 
 

Figura 5: Botó per a la creació d’un nou temàtic 

 
Apareix la finestra ‘Nou temàtic’. A la pestanya ‘Dades’ definirem el mapa i el tema. Per 
exemple, com a nom col·loca ‘Número de càmpings (2012)’ i, a continuació, indica el mapa, és 
a dir, la capa a utilitzar.  
 
En aquest cas volem representar informació municipal, per tant, la capa adequada és la de 
tipus ‘1.- TEMÀTIC – Per municipis’. 
 

 
 

Figura 6: Camp per a la introducció de nom i desplegable de selecció de capa 
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Tot seguit pujarem un arxiu Excel amb el número de càmpings de cada municipi. Descarrega’l  
d’aquest enllaç i obre’l amb Excel per comprovar que compleix amb estructura explicada a 
l’apartat ‘el mapa i el tema de SITMUN’.  
 
Observa que l’arxiu conté una primera columna amb el codi INE del municipi, una segona 
columna amb la dada a representar i una tercera columna que servirà per col·locar una etiqueta 
al mapa si s’escau. Fixa’t que l’arxiu Excel conté altres columnes però SITMUN les obviarà, ja 
que només utilitza les tres primeres columnes. Un cop l’hagis examinat tanca Excel. 
 

 
 

Figura 7: Estructura de l’arxiu Excel amb el número de càmpings de cada municipi 
 

Per carregar l’arxiu Excel, fes clic sobre la icona  i busca l’arxiu. Un cop seleccionat, a la 
cantonada inferior dreta de la finestra ‘Nou temàtic’ es mostrarà un missatge indicant que les 
dades s’han carregat correctament.  
 

 
 

Figura 8: Càrrega correcta de l’arxiu Excel  
 
A continuació anirem a la pestanya ‘Representació’ per simbolitzar la columna que conté el 
tema, és a dir, les dades de la columna ‘NumCampings’. 

 
Simbolitzarem cada valor amb un color diferent. Escull el botó de radi ‘Valors únics’ i prem el 
botó ‘Generar’. Fixa’t que s’ha creat una línia per cada valor de la columna ‘NumCampings’. 
Cada valor té un símbol associat (per defecte és el color blanc) i també el literal que es 
mostrarà a la llegenda. 

 
 

Figura 9: La pestanya ‘Representació’ permet simbolitzar el número de càmpings  

http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/dades/Campings2012.xls
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Anem a canviar el color del primer símbol. Prem sobre la icona de configuració de color  i, a 
la finestra de configuració del símbol, punxa sobre el quadrat anomenat ‘Color’.  
 

 
 

Figura 10: La icona de configuració de color permet canviar la simbologia 
 

 
 

A la finestra de color col·loca els valors 
r=102, g=194 i b=165 i després punxa sobre 
qualsevol punt de la zona gris de la finestra 
de color.  

 
 
 

 
 

         
        Figura 11: Finestra de color  

 
Per tancar la finestra de color fes clic sobre un punt de la finestra de configuració del símbol. 
Observa que el color ha canviat. Per acabar, prem el botó ‘Acceptar’. Comentar que en aquesta 
finestra també podríem canviar el tipus de contorn de la línia que delimita el municipi així com 
el seu gruix i color. 

 

 
 

Figura 12: El color del símbol ha canviat de blanc a verd 
 

Repeteix els mateixos passos per canviar la resta de símbols, col·locant el color que s’indica a 
la taula següent. Un cop introduïts tots els colors prem el botó ‘Guardar’. 
 

valor r g b 

2.0 252 141 98 

3.0 141 160 203 

4.0 231 138 195 

8.0 166 216 84 
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Figura 13: Aspecte de la pestanya de representació amb la simbologia per valors 
 

Un cop guardat, el temàtic es mostrarà a la pestanya ‘Temporals’. Per acabar, visualitza el 
mapa temàtic marcant la casella de selecció situada a l’esquerra de la barra de transparència. 
Per veure millor el mapa tanca la finestra ‘Nou temàtic’. 

 

 
 

Figura 14: Per veure el temàtic cal activar la capa  
 
Per veure millor el mapa potser resulta d’interès desactivar el mapa de fons en tons grisos i la 
capa de noms de municipis de l’arbre de capes (capa ’ DTE50 Municipis (textos)(ICGC)’ del 
grup de capes ‘Delimitacions territorials’). 
 

La icona  ubicada a la dreta permet canviar la configuració del mapa temàtic. A continuació 
canviarem la configuració perquè es mostrin les etiquetes, és a dir, les dades de la tercera 
columna de l’arxiu Excel.  
 

Prem sobre la icona . A la finestra, selecciona la pestanya ‘Representació’, marca la casella 
de selecció ‘Etiquetar’, prem el botó ‘Guardar’ i tanca la finestra. 
 
Les etiquetes seran visibles conforme ens apropem al territori. Apropa’t al Garraf i observa com 
es visualitzen les etiquetes. 
 

 

 
 

Figura 15: Quan ens apropem al mapa les etiquetes es fan visibles  

 
Fixa’t que només hi haurà etiqueta per aquells municipis que tenen un valor a la columna 
‘NumCampings’ de l’Excel 
 
També podem esborrar el mapa temàtic amb el botó  o bé canviar l’ordre amb els botons  i 

 en el cas de tenir més d’un temàtic. 
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Figura 16: Eines del mapa temàtic  

 
La llegenda del mapa temàtic la trobarem a l’apartat ‘Llegenda’ de la finestra de continguts. Fes 
clic sobre l’apartat ‘Llegenda’ i observa que hi ha la simbologia que has definit així com els 
literals definits per defecte (1.0, 2.0, 3.0,...).  

 

 
 

Figura 17: Llegenda del mapa temàtic  

Confecció de mapes temàtics quantitatius 

 
Com a exemple de mapa quantitatiu confeccionarem un mapa temàtic de les places turístiques 
per 10.000 habitants dels municipis del Vallès Occidental.  
 
Les dades les pots descarregar d’aquest enllaç .Obre l’arxiu amb Excel per comprovar que 
compleix amb l’estructura explicada a l’apartat ‘el mapa i el tema de SITMUN’. 
 
Prem el botó  ubicat a la pestanya ‘Temporals’ per crear-ne un de nou. A la finestra ‘Nou 
temàtic’ escriu com a nom de capa ‘Places tur. per 10.000 hab - V Occidental (2012)’. El mapa 
a utilitzar és el de tipus ‘1.- TEMÀTIC – Per municipis’.  
 

Carrega l’arxiu fent clic sobre la icona . Un cop carregat, vés a la pestanya ‘Representació’,  
escull el botó de radi ‘Per rangs’ i defineix el número de rangs. En aquest cas escollirem 5 
rangs. Es poden definir 2 tipus de trams: amb el mateix número d’elements a cada tram o bé 
amb la mateixa longitud. En aquest cas concret, escull l’opció corresponent al mateix número 
d’elements. 
 

 
 

Figura 18: Simbolització per rangs a la pestanya ‘Representació’  

 
A continuació definirem un degradat des d’un color inicial fins a un color final. Fem clic sobre el 
color inicial.  
 

http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/dades/Placestur10000hab.xls
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Figura 19: El degradat es defineix indicant un color inicial i un color final  

 
A la finestra de color fem clic sobre la barra de tons per escollir el color groc i, a continuació, 
fem clic sobre el quadre de color i arrosseguem el ratolí per sobre fins que a la dreta es vegi un 
groc clar, tal com mostra la imatge:  

 

 
 

Figura 20: Finestra de color per escollir el color inicial 

 
Ara fem clic sobre el color final i repetim els mateixos passos, però escollint un color vermell 
fort. 

 
 

Figura 21: Finestra de color per escollir el color final 

 
Un cop definits els colors, prem sobre el botó ‘Generar’ i observa que es generen 5 trams amb 
símbols que canvien d’intensitat de groc clar a vermell fosc per crear una jerarquia visual. Prem 
el botó ‘Guardar’ i aquest apareixerà a la pestanya ‘Temporals’.  

 

 
 

Figura 22: Aspecte de la finestra de representació amb la simbologia per rangs 
 
Tanca la finestra ‘Nou temàtic’ i activa aquesta nova capa per tal de visualitzar-la.  
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Figura 23: Activem la capa per veure el temàtic  
 

Fes un zoom complet prement sobre el botó  de la barra d’eines del SITMUN per veure el 
mapa al complet.  
 
A continuació canviarem els trams generats per defecte. Recorda que per canviar les 

característiques del mapa temàtic cal prémer la icona .  
 

 
 

Figura 24: L’eina en forma de clau permet configurar el mapa 
 

A la finestra de configuració del mapa temàtic, pestanya ‘Representació’, canvia els valor mínim 
i el valor màxim de cada interval o tram amb els valors que es mostren a la següent imatge. 
Canvia també el literal que es mostrarà a la llegenda i guarda els canvis prement el botó 
‘Guardar’. 

 

 
 

Figura 25: Els trams i la llegenda es poden canviar manualment  

 
Tanca la finestra per veure millor el mapa i observa que tant el mapa com la llegenda han 
canviat. 

Les plantilles Excel dels mapes temàtics 

 
El SITMUN proporciona plantilles Excel per informar del format necessari per cada tipus de 
mapa, especialment dels valors necessaris a la primera columna.  
 
Les trobarem fent clic sobre l’enllaç ‘Exemples de fitxers Excel i format del servei web’ ubicat a 
la finestra de creació d’un nou temàtic. 
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Figura 26: Ubicació de les plantilles i exemples d’arxius Excel 

 
Al fer clic sobre l’enllaç s’obrirà una pàgina Web amb un recull de plantilles i exemples que 
podrem descarregar i utilitzar. 

Com conservem un mapa temàtic 

 
Amb el botó de descàrrega  ubicat a la dreta de cada capa podem guardar la configuració 
d’un temàtic de manera que es pugui tornar a carregar al SITMUN posteriorment. 
 
Per aprendre com funciona, descarregarem els dos temàtics creats als apartats anteriors. 
 
Fes clic sobre la icona  ubicada a la part dreta de la capa ‘Places tur. Per 10.000 hab – V 
Occidental’’. El navegador web descarregarà un arxiu anomenat sitmun-tematic.txt. 
 

 
 

Figura 27: L’eina   permet  descarregar un mapa temàtic  
 

 L’arxiu es descarrega amb nom ‘sitmun-tematic.txt’. Es recomana caviar el nom per un 
de més intuïtiu que permeti recordar de quin mapa temàtic es tractava.  
 

 
Descarrega també el mapa temàtic ‘Número de càmpings (2012)’ fent clic sobre la seva icona 

. Un cop descarregat, canvia el nom de l’arxiu a temNumCampingsMuni.txt. 
 

Com carreguem un mapa temàtic 

 
Com ja hem comentat, els mapes temàtics ubicats a la pestanya ‘Temporals’ es perden al 
tancar la sessió de SITMUN, però es poden tornar a carregar al SITMUN si els hem guardat 
prèviament tal com s’explica a l’apartat ‘Com conservem un mapa temàtic’.  
 
Per aprendre com funciona, tancarem la sessió de SITMUN, l’obrirem de nou i tornarem a 
generar el temàtic de número de càmpings usant l’arxiu descarregat prèviament. 
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Premem el botó  per desconnectar del mòdul de consulta provincial i torna a accedir-hi.  
 
Vés a la pestanya ‘Temporals’ de l’apartat ‘Mapes temàtics’ i observa que els dos temàtics que 
havies creat anteriorment han desaparegut. Ara carregaràs el temàtic amb el número de 
càmpings.  
 
Prem el botó  ubicat a la pestanya ‘Temporals’.  
 

 
 

Figura 28: L’eina   permet  carregar un mapa temàtic prèviament descarregat 
 

A la finestra que apareix, fes clic sobre la icona , selecciona l’arxiu temNumCampingsMuni.txt 
i comprova que el temàtic de places turístiques es carrega automàticament. 
 

Vols practicar? 

 
Fes un mapa temàtic quantitatiu de la població de l’any 1998 als municipis de la Província de 
Barcelona. Indicacions: 
 
- Descarrega l’arxiu d’exemple ‘Excel per Municipis (Barcelona)’. A l’apartat ‘Les plantilles 

Excel dels mapes temàtics’ s’explica on trobar aquest arxiu. 
 

- Obre l’arxiu amb Excel i veuràs que els valors de la població estan a la columna amb nom 
MUN_POB_98.  

 
- Modifica l’estructura de l’arxiu Excel de manera que les dades tinguin una estructura 

entenedora pel SITMUN. Per conèixer en detall l’estructura necessària consulta l’apartat 
‘El mapa i el tema del SITMUN’. 

 
- Confecciona el mapa temàtic seguint les indicacions de l’apartat ‘Confecció de mapes 

temàtics quantitatius’. 
 


