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SITMUN - El geocercador de llocs d’interès (nomenclàtor) 

 
En aquest tutorial: 
 

- Veurem com accedir al nomenclàtor 
 

- Aprendrem com cercar elements  

Accés i interfície del nomenclàtor 

 
Un nomenclàtor és un catàleg d'entitats del món real amb informació descriptiva de cadascuna, 
inclosa la informació sobre la seva posició geogràfica. Es tracta, per tant, d’un diccionari 
geogràfic que proporciona accés a dades geoespacials indexades per noms de llocs en 
comptes de per coordenades de localització. 
 
Podem accedir al nomenclàtor entrant al SITMUN (http://sitmun.diba.cat), prement el botó 
‘Accés públic’ i escollint l’aplicació ‘Geocercador de llocs d’interès (nomenclàtor)’. 
 

 
 

Figura 1: Accés al nomenclàtor des del SITMUN 

 
Al llistat de selecció de territori escollirem aquell al que volem entrar.. 

 

 
 

Figura 2: Llistat de territoris  

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

 
 

Figura 3: Ubicació del nomenclàtor a la IDE Local d’un municipi 

 
 
 

http://sitmun.diba.cat/
http://sitmun.diba.cat/idelocals/?mun_ine=80008
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Funcionament del nomenclàtor 

 
Un cop dins de l’aplicació veurem un mapa que ocupa tota la pantalla i la finestra ‘Geocercador 
de llocs d’interès’ a la part dreta. La finestra conté un camp per introduir un terme a buscar, per 
exemple, museu, carrer major, ajuntament... 
 

 
 

Figura 4: Finestra de cerca de llocs d’interès 

 
Partint del terme introduït, l’aplicació buscarà totes les respostes possibles en base a la 
informació emmagatzemada a la base de dades del SITMUN i generarà un llistat de resultats 
amb una breu descripció dels seus atributs alfanumèrics. 
 

 
 

Figura 5: Resultats de la cerca del terme ‘Ajuntament’ a Caldes d’Estrac 

 
Al fer clic sobre un dels resultats de la llista obtindrem la seva localització al mapa i els seus 
atributs alfanumèrics. 
 

 
 

Figura 6: Localització al mapa de l’Ajuntament de Caldes ‘Estrac  

 
L’eina de zoom automàtic ubicada a la part esquerra del mapa permet canviar l’escala, és a dir, 
apropar-nos o allunyar-nos del mapa. També disposem d’un botó que permet veure l’extensió 
total del territori i un botó per imprimir el mapa. 
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Comentar que si s’entra al nomenclàtor escollint com a territori la Província de Barcelona la 
cerca del terme es farà per tots els municipis de la província. Si es vol acotar la cerca cal posar 
el nom del municipi junt amb el terme a buscar. 
 

 El nomenclàtor trobarà més termes com més informació geogràfica hi hagi al SITMUN 
sobre el municipi.  
 
Si vols aprendre com actualitzar informació al SITMUN pots consultar el tutorial  
‘SITMUN - Com editar la informació geogràfica’. 
 

 

Vols practicar? 

 
Entra al nomenclàtor per un municipi del teu interès. Prova a cercar termes i ubica els resultats 
al mapa. 
 
 
 

http://sitmun.diba.cat/idebarcelona/documents/CRAF/SITMUN_Editar.pdf

