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1. Introducció 

El Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN) és una eina de consulta que integra 
cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web. 
 
L’objectiu de l’eina SITMUN és millorar la quantitat i qualitat de la informació territorial 
municipal i facilitar l’accés a aquest tipus d’informació. 
 
Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el 
cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes de serveis, inventaris, ortofotos, 
etc, gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta 
informació a l'abast dels usuaris municipals (Extranet) i del ciutadà (Internet).  
 
Per tal d’ampliar els avantatges de la utilització d’aquesta eina es van afegint nous mòduls 
de gestió del territori que s’integren automàticament al sistema. Aquest és el cas dels mòduls 
de manteniment de carrers, de gestió d’inventari de serveis i equipaments municipals, de 
seguiment de llicències d’obres o la guia de carrers, entre altres. 
 
En aquest document es detallen com es poden utilitzar les diverses funcionalitats que permet 
el mòdul de consulta de l’eina SITMUN per facilitar-ne el seu ús a tots els usuaris que 
treballen en la gestió territorial municipal. 
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2. Aspectes generals de l’eina SITMUN 

Aquesta és l’estructura general del visualizador SITMUN, que està format per les següents 
parts: 
 
 

 
 
 
 

1- Mapa. 
2- Eines bàsiques de navegació pel mapa, mesures, obtenció de coordenades, 

identificació d’elements, selecció i operacions gràfiques, enviament de suggeriments, 
extracció de dades, etc. 

3- Botó per desconnectar el visor SITMUN o per canviar d’usuari. 
4- Botó per gestionar els marcadors. 
5- Botó per canviar l’idioma del visor. 
6- Botó per obrir la pàgina d’ajuda. 
7- Barra de zoom automàtic. 
8- Informació d’escala i coordenades. 
9- Pestanya per canviar de territori. 
10- Pestanya per canviar d’aplicació. 
11- Pestanya per gestionar els continguts. 
12- Botó per visualitzar el mapa guia o mapa de situació. 

 
 
Nota: En cas que a la part superior no s’hi mostri l’escut del municipi i es tracti d’un municipi 
adherit a la Xarxa Local SITMUN, des de l’Ajuntament ens podeu enviar l’escut adequat a 
l’adreça sitmun@diba.cat per tal d’incloure’l. 
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3. Accés al SITMUN 

3.1 Validació d’usuari i canvi de contrasenya 
 

L’eina SITMUN està disponible a través d’Intranet (Diputació de Barcelona), d’Extranet 
(ajuntaments) i d’Internet (públic). 
 
El punt d’accés al SITMUN es troba al web de la Diputació de Barcelona,  
http://www.diba.cat, a l’apartat “Mapes / IDE Barcelona”, subapartat “Visors”. 
 
També s’hi pot arribar directament: http://sitmun.diba.cat. 
 
A la pàgina inicial del SITMUN es permet escollir dos tipus d’accés: públic i privat (restringit). 
 
 

 
 
 
L’accés públic permet entrar sense introduir usuari ni contrasenya, i visualitzar la cartografia 
bàsica de tota la província de Barcelona. De totes maneres, la visualització d'algunes 
cartografies només és accessible a través de l'accés privat (ex: xarxa elèctrica). 
 
És una opció vàlida pels usuaris dels ajuntaments que requereixen consultar tot l’àmbit 
provincial  o un altre municipi fora del seu àmbit de gestió. 
 
L’accés privat requereix usuari i contrasenya. Aquest accés permet visualitzar tota la 
cartografia disponible del territori en qüestió i està disponible pels usuaris dels Ens Locals 
adherits a la Xarxa Local SITMUN. Cal tenir en compte que les cartografies a nivell municipal 
poden no estar disponibles per a tots els municipis de la província. 
 
La primera vegada que s’entra al sistema cal canviar la contrasenya que és assignada 
inicialment. Per canviar la contrasenya cal seguir els següents passos:  
 

1. Cal validar-se amb usuari i contrasenya a l’apartat d’accés privat. 
2. Clicar al text ”Modificar contrasenya”. 
3. Entrar les dades de validació de l’usuari (usuari i contrasenya antiga) i, a continuació, 

escriure dues vegades la nova contrasenya a les caselles que indiquen “Contrasenya 
nova” (la segona vegada serveix per confirmar-la i evitar possibles errors de tecleig). 
A continuació clicar al botó ”Modificar contrasenya”. 
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4. El sistema indica que s’ha canviat correctament i torna a la pàgina inicial d’entrada al 

SITMUN.  
 

 
Nota: En cas que l’usuari hagi oblidat la contrasenya, cal que enviï un e-mail a 
sitmun@diba.cat sol·licitant  que li enviïn de nou la contrasenya que tenia inicialment. 

 
 

3.2 Selecció inicial d’aplicació i territori 
 
Un cop que l’usuari s’ha validat, poden donar-se dues situacions: 
 

- Si l’usuari té accés a algun mòdul de gestió o a d’altres aplicacions enllaçades amb el 
SITMUN, li apareix una llista que li permet escollir el mòdul o aplicació amb la que 
desitja treballar. 

 

 
 
- Si l’usuari té accés a més d’un àmbit territorial determinat pel mòdul o aplicació 

escollida, li apareix una llista que li permet escollir l’àmbit o territori que desitja 
consultar.  
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3.3 Canvi de territori 
 
La pestanya Territori permet canviar l’àmbit territorial amb el que l’usuari desitja treballar, en 
cas que hi tingui accés amb l’aplicació actual. 
 

 
 

3.4 Canvi d’aplicació 
 
La pestanya Aplicació permet accedir a altres mòduls de consulta, manteniment o gestió que 
es van afegint al SITMUN, en cas que l’usuari disposi d’accés a aquests mòduls per al 
territori actual. 
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Exemples d’aquests mòduls són el manteniment de carrers, el manteniment de 
serveis/equipaments, el de seguiment de llicències d’obres, la Guia de carrers, entre altres. 
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4. Cartografia 

4.1 Arbre de capes 
 
La llista de cartografies disponibles en el SITMUN es mostra en forma d’arbre de carpetes. 
 
Les carpetes estan formades per un conjunt de capes i, en general, es poden activar o 
desactivar a nivell de tot el conjunt. Hi ha algunes carpetes que no es poden activar degut a 
que les capes que la formen no s’haurien de visualitzar totes de forma conjunta. En aquests 
casos cal desplegar la carpeta i activar únicament les capes que interessa. 
 
Les capes són cada un dels nivells de cartografies que forma un grup o carpeta. Es poden 
activar o desactivar de forma independent, i s’aconsella que, per a una millor visualització de 
la informació, es desplegui la carpeta i s’esculli únicament aquelles capes que interessa 
visualitzar. 
 
Tot i que es poden activar les capes de manera independent, si l’escala de visualització no 
és l’adequada, no es mostra la informació en el mapa. En aquests casos el nom de la capa 
es mostra de color gris. 

     
 
Tant la carpeta com la capa poden disposar de llegenda, documents associats i control de la 
transparència, que s’hi accedeix clicant el botó dret del ratolí a sobre de la carpeta o bé de la 
capa. 
 
En el cas de la capa, a més, permet accedir a les seves Metadades (informació sobre 
aquella capa de cartografia) i també afegir aquella capa a la gestió de Capes dinàmiques. 
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Pel que fa a la transparència, la seva combinació en les diferents capes ajuda a visualitzar la 
informació en el mapa d’una manera més adequada al que interessi a l’usuari a cada 
moment. 
 

  
 

4.2 Capes dinàmiques 
 
A més de les capes disponibles de manera permanent en el SITMUN, es possibilita a l’usuari 
carregar temporalment capes pròpies que tingui guardades en local  (al seu ordinador o a 
la seva xarxa) i també geoserveis WMS i WFS  que vulgui visualitzar. 
 
En cas de carregar temporalment capes pròpies, els formats de fitxers  que es permeten 
són els següents: 

• GML 
• KML 
• geoJSON 
• geoRSS 

 
Cal tenir en compte els següents requeriments pel cas del format KML: 
 

 
� Les coordenades s’han d’especificar segons el sistema EPSG:4326 

(WGS84), requeriment propi del format KML. 
 
� Cal que cada un dels elements a visualitzar estigui agrupat amb un tag 

<Placemark>. 
 

 
 
Com afegir una capa dinàmica al SITMUN  
 
Per afegir una capa dinàmica, cal clicar al signe “+” de la pestanya Capes dinàmiques: 
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A continuació apareix un formulari que permet especificar el tipus de capa, l’adreça (URL) de 
connexió en cas de geoservei WMS o WFS, les capes dins d’aquest geoservei o bé localitzar 
el fitxer a carregar en cas de capa guardada en local. 
 
 
Si la capa és un geoservei WMS  
 
En el següent exemple s’ha escollit una de les capes del geoservei WMS SIGPAC. Per fer-
ho, s’han seguit els següents passos: 

1. Indicar que es tracta d’un servei de tipus WMS 
2. Escriure l’adreça de connexió o URL, o bé escollir-la de la llista que ja ve predefinida 

(en aquest cas ja hi ha la URL del SIGPAC) 
3. Clicar al botó “Carregar” per tal que llisti totes les capes que té disponibles aquest 

servei WMS 
4. Escollir la capa que interessa (en aquest cas “Recinto”) 
5. Indicar-li una adreça web (URL) pel fitxer SLD (Styled Layer Descriptor) en cas que es 

desitgi simbolitzar la capa a partir d’un fitxer XML segons l’estàndard WMS de l’OGC 
6. Escollir un format per a la imatge resultant. Es recomana el format PNG sempre que 

sigui possible, donat que és el que permet aplicar transparència a la imatge. Aquesta 
transparència és la que permet visualitzar més d’una capa alhora en cas de 
superposició de capes. 

7. Clicar al botó “Afegir” 
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Automàticament s’ha afegit la capa “Recinto” del geoservei SIGPAC a la pestanya de Capes 
dinàmiques. 
 
 
Si la capa és un fitxer KML guardat en local  
 
En cas d’afegir un fitxer de cartografia guardat en local (a l’ordinador de l’usuari o a la xarxa 
local), sempre que el format sigui un dels permesos (GML, KML, GeoJSON i GeoRSS), els 
passos per afegir-lo temporalment al SITMUN són els següents: 
 

1. Escollir com a tipus de servei el format del fitxer (en aquest cas KML) 
2. Clicar a la icona “Escull un fitxer vàlid” 
3. Utilitzar la finestra que s’obre per poder navegar fins al directori i escollir el fitxer que 

interessa visualitzar 
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En aquesta pestanya de Capes dinàmiques hi ha disponible les següents funcionalitats: 
 

• Gestió de la transparència 

 
 

• Desplaçar la capa amunt o avall, per tal que en el mapa se superposi o quedi per 
sota d’altres capes 

 
 

• Eliminar la capa de la llista de Capes dinàmiques 
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Com afegir-hi una capa de les de la llista de carto grafies  
 
Des de l’Arbre de capes (pestanya “Arbre”) es permet seleccionar una capa i, clicant amb el 
botó dret, afegir-la a la llista de Capes dinàmiques. 
 
Amb aquesta opció es possibilita a l’usuari gestionar l’ordre de superposició de capes  
fixes que provenen de l’Arbre, amb els botons de pujar/baixar capa dinàmica. 
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5. Llegenda 

Per les capes que disposen de llegenda, aquesta es pot visualitzar a través de dues vies: 
 
a) Clicant a sobre del nom de la capa amb el botó dret del ratolí 
 

 
 
b) Clicant a l’opció Llegenda del menú 
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6. Eines bàsiques de navegació 

 

Desplaçar  

 
Tot arrossegant el ratolí pel mapa, desplaça la vista d’aquest. 
Passos per a l’execució d’aquesta funcionalitat: 

- Clicar i mantenir el botó esquerre del ratolí sobre la vista del mapa 
- Desplaçar la imatge del mapa 
- Deixar de clicar el botó 

Zoom interactiu 

 
Permet clicar en un punt del mapa o bé dibuixar un rectangle sobre el mapa. 
L’aplicació realitzarà l’apropament/allunyament interactiu. 
 
Clicant en un punt, realitzarà un apropament/allunyament de l’extensió del 
mapa augmentant l’escala el doble o disminuint-la a la meitat. 
Amb el rectangle calcularà la nova extensió del mapa segons el rectangle 
creat. 

Extensió màxima 

 
Realitzarà un zoom a tota l’extensió definida pel territori en qüestió. La 
funcionalidad s’executa automàticament, sense que l’usuari hagi de clicar al 
mapa. 

Zoom anterior / següent 

 
Mostra l’anterior extensió realitzada o retorna a la vista següent. Per a 
l’execució de la funcionalitat de zoom a la vista següent, s’ha d’haver 
executat prèviament la funcionalitat de zoom a la vista anterior. L’acció 
s’executa automàticament, sense que l’usuari hagi de clicar al mapa. 

Mesurar 

 
Dóna l’opció de calcular distàncies i àrees. 
 
L’eina de mesura de segments permet dibuixar línies contigües sobre el 
mapa calculant la distància de cada una d’elles, així com la distància total. 
 
L’eina de mesura d’àrees permet dibuixar línies contigües sobre el mapa, 
tancant un polígon a l’unir el vèrtex final de l’última línia amb el vèrtex inicial 
de la primera línia, i calcular l’àrea del polígon resultant. 
 
La tercera eina d’aquesta opció serveix per editar la línia o el polígon que 
s’acaba de dibuixar. 
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Copiar al portapapers 

 Genera una imatge amb la vista actual del mapa i la mostra en una nova 
pestanya o finestra del navegador. 
 
Des d’aquesta nova pestanya o finestra, l’usuari pot utilitzar les opcions 
pròpies del navegador com “Desar com” o “Copiar imatge” (que habitualment 
es troben accessibles a través del botó dret del ratolí) per guardar-se la 
imatge. 

Informació d’un punt 

 
Mostra informació no geogràfica d’aquelles capes que prèviament s’han 
marcat com a “interrogables”. 
 
Els passos per dur a terme aquesta acció són els següents: 

- Marcar la capa com a “interrogable”, activant-li l’opció “i”:  

-  

- Clicar al botó d’Informació d’un punt.  
- Clicar a l’element del mapa que es desitja obtenir més informació. 

 

 
 

 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        17 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

En alguns casos, els elements poden tenir informació addicional disponible, a la que 
es pot accedir mitjançant el botó  de la fitxa. 
 

 
 
 
Al clicar al botó d’Informació addicional  s’obre una fitxa més completa per 
aquell element, que pot ser exportada a un format de full de càlcul. 
 

 
 

Localització de coordenades 

 Permet la localització d’un punt del mapa a partir d’unes coordenades. 
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Obtenir les coordenades d’un punt 

 Permet obtenir les coordenades UTM d’un punt del mapa. Permet transformar-
les en coordenades geogràfiques. 

 
 

 
 

Zoom automàtic 

 

Permet fer zoom per apropar-se/allunyar-se de manera automàtica, sense 
necessitat de clicar al mapa. 
 
A cada acció de zoom canvia un nivell en l’escala de visualització. 

Visualització d’escala i coordenades 

 
 

Mostra l’escala actual del mapa, les coordenades X i Y de la posició del cursor i el 
sistema de coordenades amb que es troben aquestes coordenades. 
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Mapa guia o mapa de situació 

 Ajuda a ubicar-se en el territori. Permet desplaçar-se pel mapa d’una forma 
més ràpida. 
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7. Eines de tractament d’informació 

                    

Edició de cartografia 

 Permet editar informació geogràfica, com carrers, serveis i equipaments, incidències 
(a la via pública, civisme), etc. 
 
S’ha preparat un manual propi per aquesta tasca, on es detalla àmpliament el seu 
funcionament. També s’ha elaborat un video. Tant el manual com el video es troben 
a l’apartat de Documents del SITMUN. 
 

Extracció dinàmica de cartografia 

 A través d’aquest botó es permet extreure (descarregar) cartografia de zones del 
territori en diferents formats i en diferents sistemes de coordenades. 
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Per dur a terme aquesta extracció és necessari seguir els passos indicats en el formulari, 
que són: 
 
 
PAS 1 – Definir contingut: cartografia i capes 
 

 
 
En primer lloc cal especificar quina cartografia interessa descarregar: 
 

 
 
i a continuació ja es pot concretar quines capes d’aquesta cartografia es volen incloure al 
fitxer descarregat: 
 

 
 
 
PAS 2 – Definir extensió de territori 
 

 
 
Definir el territori del que es vol descarregar la cartografia. Aquesta definició es pot fer de 
dues maneres: 
 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        22 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

a) Per geometria : permet marcar una àrea del mapa, a través dels següents botons: 
 

  Dibuixar requadre en el mapa, marcant l’àrea que interessa descarregar 
 

  Dibuixar àrea lliurement, clicant en el mapa per marcar els vèrtexs que formen l’àrea 
(per finalitzar el dibuix, cal fer doble clic a l’últim vèrtex) 

 

  Esborrar la marca feta al mapa per tornar-lo a dibuixar 
 
b) Per municipi : permet marcar un o més municipis dels disponibles a la llista. Òbviament 
la relació de municipis està relacionada amb els que te accés l’usuari, a través del seu 
perfil a SITMUN. 
 

 
 
 
PAS 3 – Escollir format i sistema de coordenades 
 

 
 
Indicar el format del fitxer a descarregar, clicant el que interessi dels disponibles a la llista. 
Aquesta llista conté valors diferents en funció de la cartografia a descarregar. Per exemple: 
 

           
 
i el sistema de coordenades que es vol que tingui la cartografia descarregada: 
 

 
 
 
PAS 4 – Indicar el correu electrònic 
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Un cop que finalitzi l’extracció, l’usuari rebrà un correu electrònic on s’indicarà l’enllaç per 
descarregar-se el fitxer. En aquest pas és necessari indicar aquesta adreça de correu a la 
que es vol rebre el missatge. 
 
 
PAS 5 – Iniciar l’extracció 
 

 
 
Iniciar el procés d’extracció indicant-li que generi el fitxer a descarregar. 
 
A partir d’aquest moment es mostra el següent avís a l’usuari:  
 

 
 
i s’inicia el procés que extreu la cartografia del SITMUN i genera un fitxer comprimit (.zip) 
descarregable. 
 
En funció del tipus de cartografia i de les capes escollides el procés pot tardar més o 
menys temps, però en general no sol superar els cinc minuts. 
 
Passat aquest temps l’usuari rep un correu electrònic que inclou un enllaç al fitxer 
descarregable, similar al següent text: 
 

 
 
Al clicar sobre l’enllaç s’inicia la descàrrega del fitxer a l’ordinador de l’usuari. 
 
En cas que s’hagi produït algun problema durant l’extracció, això es comunica a l’usuari a 
través d’aquest correu electrònic, en el que a més se li suggereix que reenviï el missatge a 
sitmun@diba.cat per tal que l’administrador pugui esmenar el problema. 
 

Notificació d’incidències a la via pública 

 Permet enviar informació sobre incidències d’elements que es troben a la via 
pública, a través d’un formulari que permet incloure una foto. Per exemple: 
papereres trencades, fuita d’aigua, etc. 
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A través d’aquest formulari es notifica la incidència a l’Ajuntament, on es fa el seguiment 
d’aquestes incidències a través de l’eina d’edició de la cartografia d’incidències a la via 
pública. 
 
La incidència queda georeferenciada en funció del punt on l’usuari hagi ubicat el problema, 
de manera que pot ser visualitzada en el mateix SITMUN com una capa més. 
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8. Altres eines 

                      
 

Enviar suggeriments 

 Permet enviar suggeriments o comentaris sobre la informació geogràfica a través 
d’un formulari.  
 
S’envien al responsable del SITMUN a la Diputació de Barcelona. L’usuari rep un 
mail de confirmació de la recepció del suggeriment, amb un número de consulta per 
al posterior seguiment. 
 

 
 

Guardar / carregar context (WMC) 

 Permet guardar en un fitxer XML la llista de capes actives i l’àrea territorial amb la 
que s’està treballant, amb l’objectiu de poder-lo carregar en una altra eina que 
admeti la càrrega de contextos segons l’estàndard WMC.  
 
També permet carregar al SITMUN un context WMC generat des d’una altra eina o 
bé generat des del propi SITMUN amb aquesta funcionalitat de Guardar context. 
 

       
 
L'arxiu XML que genera compleix l’estàndard WMC de l’Open Geospatial 
Consortium (OGC). 
 

Marcadors 

 Permet guardar zones o extensions de treball per desplaçar-se d’una forma 
més àgil pel territori. 
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Un cop guardades com a marcadors, permet seleccionar-les per ubicar-se de 
forma automàtica a cada una d’elles. 
 

 
 

Ajuda 

 Manual d’ús del SITMUN.  
 

Canviar l’idioma 

 Permet canviar l’idioma.  
 

Tancar sessió 

 Permet tancar la sessió o canviar d’usuari. 
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9. Operacions d’anàlisi espacial 
 

 
 
Els botons destinats a les operacions d’anàlisi espacial permeten seleccionar un subconjunt 
d’elements d’una capa, i després aplicar-los una operació espacial com el buffer o àrea 
d’influència i la intersecció gràfica. 
 
Es composen d’un botó per seleccionar els elements d’una capa, i un altre per aplicar-los 
l’operació espacial. 
 
 
 
 

 Permet seleccionar la capa amb la que es vol treballar i marcar els elements concrets 
que es desitja tractar. 
 
Cal que les capes amb les que es vol treballar estiguin visualitzades en el mapa, és a dir, 
que s’hagin activat a l’arbre de continguts i l’escala sigui la correcta per a la seva 
visualització en el mapa. 
 

 
 
Al clicar aquest botó, una llista inicial mostra totes les capes disponibles per a treballar 
amb la selecció gràfica per tal que l’usuari n’esculli una.  
 

 
 
Un cop indicada la capa, l’usuari pot marcar tots els elements que li interessa que formin 
part de l’operació, a través de les següents eines: 
 

 
Seleccionar un únic element marcant un punt al mapa. 
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Seleccionar un conjunt d’elements dibuixant un rectangle al mapa. 

 

 
Seleccionar un conjunt d’elements dibuixant una línia al mapa. 

 

 
Seleccionar un conjunt d’elements dibuixant un polígon lliure al mapa. 

 

 
Esborrar tota la selecció, de manera que no quedi cap element seleccionat. 

 
 
Els elements seleccionats es veuen ressaltats en el mapa i, a més, es mostren en una 
llista a la part inferior del visor. Aquesta llista permet desmarcar els elements que no 
interessen. 

 
 

 
Selecció d’un únic element de la capa de Carrers: “Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer” 
 
 
 
La selecció d’elements, a més, permet operar la funció d’intersecció de la capa escollida 
contra una geometria dibuixada lliurement en el mapa, amb les eines de dibuix llistades 
anteriorment (punt, línia, rectangle, polígon lliure). 
 
En el següent exemple, es consulta quins elements de la capa de qualificació del 
planejament urbanístic intersecten amb una línia dibuixada per l’usuari. 
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En primer lloc es dibuixa la geometria en el mapa (en aquest cas una línia) 
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En el moment que s’acaba de dibuixar la línia, automàticament el sistema mostra els elements de la capa 
seleccionada que intersecten amb aquesta línia. 

 
 
 
 

 Permet escollir la capa amb la que es volen intersectar els elements 
seleccionats prèviament i, si l’usuari ho desitja, permet aplicar un buffer o àrea 
d’influència al voltant de l’element o elements seleccionats, segons una 
distància indicada per l’usuari. 
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Cerca totes les parcel·les cadastrals que estan a 1m de distància de l’eix d’aquest carrer 
 
 
Com a resultat, ressalta i llista els elements d’aquesta segona capa que 
intersecten o bé es troben dins de l’àrea d’influència, a la distància escollida 
per l’usuari, dels elements seleccionats prèviament. 
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Al clicar un element del mapa, queda ressaltada la seva informació a la graella 
inferior i viceversa.  

 
 

 
 

 
Un altre exemple d’operació espacial, on s’ha cercat totes les parcel·les cadastrals de 
rústica que intersecten amb un sector donat: 
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Selecció de l’element: sector PPU.7 
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Resultat de la intersecció: 5 parcel·les identificades 
 
 

 
 
 
 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        35 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

10. Localitzadors  

Permet cercar i localitzar elements en el mapa. 
 

 
 
Al clicar a “Cerca”, mostra el resultat en una llista, que pot estar formada per un o diversos 
elements. 
 
L’usuari pot seleccionar els elements de la llista que li interessa localitzar en el mapa (o bé 
seleccionar-los tots de cop) i, al fer clic a “Centrar”, els mostra en el mapa. 
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11. Consultes 

Disposa d’una llista de consultes pre-definides que l’usuari pot executar. 
 

 
 
Com a resultat mostra el llistat d’elements i disposa d’un botó que permet exportar-lo en 
format de full de càlcul (xls). 
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12. Imprimir 

El botó imprimir genera un document amb format PDF que conté el mapa que s’haurà 
preparat per ser imprès. 
 
El formulari associat permet seleccionar la mida i orientació de la impressió (A3, A4, 
horitzontal, vertical), afegir un títol, notes a peu de pàgina, escala, coordenades (es mostren 
a cada cantonada del mapa) i escollir si es desitja que imprimeixi també la llegenda que hi 
hagi disponible o no. 
 
L’opció de previsualizar permet veure sobre el mapa l’extensió que s’enviarà al document 
per imprimir. 
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A més, existeix l’opció d’accedir a l’extensió que permet imprimir mapes a gran format (per 
exemple, A0) des del botó disponible en aquest formulari: Impressió a gran format . 
 

 
 
 
Aquesta extensió inclou un conjunt de paràmetres que l’usuari pot definir, que són els 
següents: 
 

• Mida del paper: A0, A1, A2, A3, A4 
• Orientació: horitzontal, vertical 
• Escala del mapa: si no se li modifica, pren el valor de l’escala que s’està visualitzant 

en el visor SITMUN. 
• Centre del mapa: si no se li modifica, pren el valor de l’escala que s’està visualitzant 

en el visor SITMUN. 
• Títol: permet definir un títol propi per a la impressió a gran format. 
• Logo: permet indicar si es vol que apareixi el logo de l’ens o no. 
• Llista de serveis WMS disponibles per imprimir: sobre l’extensió del mapa indicada en 

el visor SITMUN (amb modificació o no de l’escala), permet decidir quines capes de 
cartografia s’hi volen visualitzar a l’hora d’imprimir. Aquestes capes venen donades 
per un conjunt de geoserveis WMS, cada un d’ells amb la seva llista de capes 
disponibles. 
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13. Descàrregues de fitxers 

Mostra els fitxers disponibles per ser descarregats, ja siguin de cartografia o de mapes 
predefinits. 
 
En primer lloc cal seleccionar quina cartografia o mapes es desitgen descarregar. 
 

 
 
A continuació cal escollir el format d’entre els disponibles. 
 

 
 
Al clicar al botó per iniciar la descàrrega l’usuari accepta els termes i condicions associats a 
aquesta acció. 
 

 
 
 

 
 
Habitualment la descàrrega baixa un fitxer comprimit (.zip) que conté la cartografia escollida i 
amb el format desitjat i permet a l’usuari guardar-lo al seu ordinador. 
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14. Documents 

Existeixen dos tipus de documents: 
a) Generals (ex: manual d’usuari) 
b) Associats a capa (ex: normativa de qualificació urbanística d’un municipi) 

 
L’opció Documents del menú mostra els documents disponibles a nivell general, i permet 
descarregar-los. 
 

 
 
Els documents associats a una capa concreta per un municipi estan accessibles clicant el el 
botó dret del ratolí a sobre del nom de la capa. 
 

 
 
 
 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        41 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

15. Informes  

A través d’aquesta pestanya es posen a disposició de l’usuari els informes que es 
consideren oportuns. 
 
S’entén per informe el conjunt d’informació gràfica (mapa) i alfanumèrica (descriptiva) d’un 
element del territori. 
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16. Avisos i enllaços interessants 

A través d’aquesta pestanya es posen a disposició de l’usuari els avisos que es consideren 
oportuns. 
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17. Mapes temàtics 

A través d’aquesta pestanya es posa a disposició dels usuaris una eina que permet elaborar 
mapes temàtics, així com també visualitzar-ne alguns de pre-existents. 
 

17.1 Tipus de mapes temàtics 
Es permeten dos tipus de temàtics: els definits per l’administrador SITMUN i que l’usuari 
troba preparats (anomenats Predefinits) i els que el propi usuari pot crear (anomenats 
Temporals). 
 

 
 
Pel que fa als mapes Predefinits, l’usuari pot visualitzar-los i pot modificar-ne temporalment 
la seva simbolització. Però quan tanqui la sessió es perdran els canvis i el mapa tornarà a 
quedar en l’estat original. 
 
Per contra, els mapes Temporals l’usuari els pot crear, modificar, esborrar i guardar-los en 
un fitxer .txt al seu ordinador. Quan l’usuari tanqui la sessió es perdran però sempre que 
l’hagi guardat en un fitxer .txt podrà tornar-los a carregar al SITMUN. Un mapa Temporal és 
visible només per l’usuari que l’ha creat o per l’usuari que l’ha carregat a partir del fitxer .txt.  
 

17.2 Botonera principal 
 

     
    Predefinits (exemple “Temàtic – població 2012”) Temporals (exemple “Temàtic de municipis”) 
 
 

 
 Temporals (quan encara no s’ha creat cap mapa) 

 
 
La botonera disponible en la secció de mapes temàtics està formada per: 
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1. Check per visualitzar el mapa. 
2. Aplicar més o menys transparència al mapa temàtic. Una major transparència permet 

veure les capes de cartografia que hi hagi actives a sota del temàtic. 
3. Botó per anar a configurar el mapa: permet editar-ne les propietats. Recordeu que els 

canvis en els mapes Predefinits no quedaran guardats quan es tanqui la sessió. 
4. Els botons “amunt” i “avall” permeten modificar l’ordre de visualització dels mapes 

temàtics en el mapa (superposició de capes). 
5. En el cas dels mapes Temporals, hi tenim botons addicionals. Per exemple el botó per 

crear mapes nous. 
6. També té el botó per pujar (upload) un fitxer .txt guardat anteriorment que contingui un 

mapa temàtic creat amb SITMUN. 
7. Botó per guardar (download) a fitxer .txt el mapa creat a SITMUN. 
8. I finalment, com a botó addicional, té el que permet esborrar el mapa temàtic creat. 

 

17.3 Creació i configuració 
A través de l’eina de creació i configuració del mapa (botó nº 4 de l’apartat Botonera) es 
poden crear mapes temàtics nous i també modificar mapes definits anteriorment. 
 
En funció de si es tracta d’un mapa Predefinit o Temporal es permet especificar més o 
menys característiques. 
 
Pestanya “Dades”  
 

 
 
Aquesta pestanya serveix per definir les dades bàsiques del temàtic i carregar les dades a 
visualitzar. Només està disponible pels mapes Temporals. 
 
a) Dades bàsiques 
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Nom: nom pel mapa temàtic. És el nom que es veurà a la llista de mapes temàtics. 
Descripció: breu descripció del mapa temàtic. 
 
b) Cartografia associada 
 

 
 
Tipus: cartografia de límits administratius amb la que es volen tematitzar les dades que 
disposa l’usuari per fer el temàtic. Exemples: per comarques, per municipis, per seccions 
censals, etc. 
 
c) Origen de les dades a visualitzar 
Permet escollir entre “Fitxer” (full de càlcul) o bé “Servei web” (URL) per obtenir les dades. 
 
L’enllaç “Exemples de fitxers Excel i format del servei web” conté un llistat de plantilles i 
exemples de fitxers Excel preparats per si es volen utilitzar, així com una descripció de 
l’estructura i format amb que ha de retornar la informació el servei web en cas que es vulgui 
carregar les dades segons aquesta opció. 
 
FITXER 
 
Es tracta d’un full de càlcul que pot provenir de Microsoft Excel (extensions .xls  i .xlsx ) o 
d’altres eines obertes com OpenOffice (extensió .ods ). Serveix tant per crear un mapa nou 
com per actualitzar les dades d’un mapa ja existent. 
 
L’estructura de dades d’aquest full de càlcul ha de ser la següent (en aquest ordre): 
 

 
 
1. CODI_INE (obligatori) : codi INE de la delimitació (municipi, comarca, secció censal, etc.) 

2. VALOR (obligatori) : valors a representar en el mapa. 

3. ETIQUETA (opcional) : valors per les etiquetes en cas que es vulgui permetre etiquetar 

els elements del mapa. No és obligatòria. 

 
Aspectes a tenir en compte: 

• Cal que les columnes segueixin aquest ordre. 
• Els títols de les columnes no han de ser aquests, poden tenir altres noms. 
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• La columna CODI_INE no pot contenir valors nuls. 
• La columna VALOR sí que pot contenir valors nuls. 
• Les columnes VALOR i ETIQUETA poden ser numèrics o bé alfanumèrics (textos). 
• Les columnes VALOR i ETIQUETA no poden contenir fórmules, han de contenir 

valors directes. 
 
 
Exemple de full de càlcul pel mapa de “% d’estrangers no comunitaris per seccions censals”: 
 

 
 
1. SCEN_COD: conté el codi INE de cada una de les seccions censals. 

2. PER_EXTRACOM: conté el valor a representar en el mapa, en aquest cas el % 

d’estrangers extracomunitaris. 

3. POBLACIO: conté la població de cada secció censal i serà l’etiqueta que es mostrarà en 

el mapa. 

 
En cas que no es desitgi mostrar cap etiqueta, simplement es deixa la tercera columna amb 
valors buits: 
 

     
Sense etiqueta         Sense etiqueta 

 
En cas que es vulgui que l’etiqueta contingui el propi valor, es repeteix la columna del valor a 
la tercera columna: 
 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        47 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

 
      L’etiqueta té el mateix valor: PER_EXTRACOM 

La columna POBLACIO no s’utilitzarà  
 
 

 
 
El botó  permet anar a buscar i seleccionar el fitxer (full de càlcul) a carregar. 
 
SERVEI WEB 
 
També es poden obtenir les dades de forma online, cridant directament a un servei web que 
retorna el conjunt dels codis, valors i etiquetes que es desitgen pel mapa. 
 
En aquest cas, en lloc d’especificar un full de càlcul se li ha d’indicar l’adreça web (URL) del 
web service (servei web) i clicar al botó “Carregar” perquè retorni les dades. 
 

 
 
Aquest servei web ha de retornar les dades en format JSON i seguint l’estructura següent: 
 

[ 
       {"ID”:"<id_element_1>", “VALOR":"<valor_1>", “TEXT":"<text_1>"}, 
       {"ID”:"<id_element_2>", “VALOR":"<valor_2>", “TEXT":"< text _2>"}, 
       {"ID”:"<id_element_3>", “VALOR":"<valor_3>", “TEXT":"< text _3>"}, 
       {"ID”:"<id_element_4>", “VALOR":"<valor_4>", “TEXT ":"< text _4>"}, 
        ..... 
       {"ID”:"<id_element_N>"," “VALOR":"<valor_N>", “TEXT ":"<text_N>"} 
] 

 
1. <id_element_n> (obligatori) : codi INE de l’ens (municipi, comarca, etc.). 
2. <valor_n> (obligatori) : valor a tematitzar. 
3. <text_n> (opcional) : etiqueta a mostrar. 
 
Aspectes a tenir en compte: 

• Els noms “ID”, “VALOR”, “TEXT” han d’estar en majúscules i no es poden canviar. 
• En cas que no es desitgi incloure etiquetes, simplement no s’inclou l’element “TEXT” 

ni el seu valor. 
 
Exemple de dades retornades per un servei web, amb valors numèrics decimals i amb el 
mateix valor com a etiqueta: 
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[{"ID":"08001","VALOR":"1.23","TEXT":"1.23"}, 
{"ID":"08002","VALOR":"2.68","TEXT":"2.68"}, 
{"ID":"08003","VALOR":"3.83","TEXT":"3.83"}, 
{"ID":"08004","VALOR":"4.65","TEXT":"4.65"}, 
{"ID":"08005","VALOR":"5.23","TEXT":"5.23"}, 
{"ID":"08006","VALOR":"6.54","TEXT":"6.54"}, 
{"ID":"08007","VALOR":"7.72","TEXT":"7.72"}] 

 
Exemple de dades retornades per un servei web, amb valors textuals i sense etiqueta: 
 

[{"ID":"08001","VALOR":"si"}, 
{"ID":"08002","VALOR":"si"}, 
{"ID":"08003","VALOR":"no"}, 
{"ID":"08004","VALOR":"si"}, 
{"ID":"08005","VALOR":"no"}, 
{"ID":"08006","VALOR":"si"}, 
{"ID":"08007","VALOR":"si"}] 

 
 
Pestanya “Representació”  
 

 
 
En aquesta pestanya es defineix com es volen representar les dades carregades prèviament 
(via fitxer o via servei web) en un mapa temàtic. 
 
Cal tenir present que tots els valors escollits en la creació del mapa podran ser modificats a 
posteriori. 
 
a) Tipus de representació 
En primer lloc permet escollir entre la representació per “Valors únics” o bé “Per rangs”. En el 
cas de rangs, permet definir el nombre de rangs que es desitgen, així com el tipus 
d’agrupació inicial: Igual nombre d’elements / Igual longitud. 



 

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat                        49 
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local    

 
b) Colors 
Aquí es defineix el color inicial i el color final. A partir d’aquests dos colors el sistema genera 
un ventall degradat inicial de colors, un per cada valor (si es tracta de mapa per Valors únics) 
o bé un per cada rang (quan es tracta de mapa Per rangs). 
En cas que es desitgi que tots els valors tinguin un mateix color, cal indicar-li com a color 
final el mateix que l’inicial. 
També se li pot indicar directament que el propi sistema utilitzi una de les rampes 
predefinides de colors perquè els apliqui als valors únics o als rangs. 
 
Cada color inicial i/o final permet definir la mida del gruix que es desitja per la línia del 
contorn. 
 
c) Botó “Generar” 
El botó Generar serveix per calcular la representació del temàtic en funció dels valors definits 
fins al moment. El resultat d’aquest càlcul es mostra en el bloc de la part inferior del 
formulari. 
 
Quan es crea un temàtic nou, és necessari Generar els valors per primera vegada: 
 

 
 
 
Com a resultat, s’han calculat automàticament els rangs, colors i llegendes: 
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Un cop generats, l’usuari pot modificar els següents elements: 

• Els valors mínim i màxim per cada rang 
• El text de la llegenda 
• L’ordre dels intervals, mitjançant les fletxes  
• Afegir/eliminar intervals, a través dels botons  
• El gruix i color del contorn i de l’interior, amb el botó de configuració ubicat al costat 

del color de cada interval  
 
Al clicar el botó de configuració de colors  es mostren aquestes opcions: 
 

 
 

• Contorn:  
o Tipus: permet indicar el tipus de línia pel contorn 
o Mida: permet definir el gruix 
o Color: per indicar el color d’aquesta línia (clicant dins el requadre del color) 
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• Interior: 
o Color: permet escollir un color per l’interior dels elements del mapa (clicant dins 

el requadre del color) 
 
Per escollir un color s’obre una finestra addicional on es mostra la gamma de colors a 
escollir. Un cop escollit el color que interessa, cal retornar a la finestra anterior i acceptar els 
canvis amb el botó “Acceptar”. 
 

 
 

Seguint amb l’exemple anterior, un cop que l’usuari ha acabat d’editar els intervals i la 
llegenda, queda una configuració com aquesta: 
 

 
 
 
En qualsevol moment l’usuari pot tornar a editar la part superior del formulari modificant el 
tipus de mapa (valors únics / rangs), el número de rangs i/o els colors/gruix inicial/final. Però 
per tal que els canvis es reflecteixin en el mapa, és necessari tornar a clicar el botó Generar 
perquè es recalculi la part inferior del formulari. Però cal tenir en compte que si s’han portat a 
terme canvis de forma manual sobre els rangs i/o colors, amb el botó “Generar” es perdran. 
 
d) Botó “Guardar” 
Cal guardar el mapa temàtic si es volen veure aplicats els canvis en el mapa. En cap cas 
serveix per conservar el mapa un cop finalitzada la sessió SITMUN, ja que la forma de 
guardar els temàtics Temporals és descarregant-ne la seva configuració a un fitxer a 
l’ordinador de l’usuari. 
 
e) Opció “Etiquetar” 
L’opció Etiquetar permet definir si es vol que el mapa es visualitzi amb l’etiqueta associada a 
cada element o sense. 
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Per tal que es mostrin les etiquetes en el mapa, a més de clicar a l’opció Etiquetar, cal que 
les dades carregades per aquell temàtic disposin de valor per les etiquetes. Si no tenen 
etiqueta no se’n mostrarà cap en el mapa, encara que l’usuari activi aquesta opció. 
 
En el cas de full de càlcul, això sempre fa referència a la tercera columna. Si conté dades, 
aquestes són les que es mostren en forma d’etiqueta per cada element. Si està buida, no es 
mostren etiquetes. 
 
En el cas de servei web, fa referència a la parella "TEXT":"<valor>"de la resposta en format 
JSON. Si no hi ve l’element “TEXT” no es mostren etiquetes. 
 
f) Llegenda 
A la pestanya “Llegenda” del SITMUN s’hi podrà visualitzar la llegenda definida pel mapa. 
 
En l’exemple anterior: 
 

 
 
g) Minimitzar formulari 
En qualsevol moment del procés de configuració dels mapes temàtics es pot minimitzar el 
formulari i tornar-lo a maximitzar quan interessi. Quan està minimitzat, queda a l’espera a la 
part inferior del SITMUN: 
 

 
 
 

17.4 Guardar i carregar un temàtic Temporal 
Amb el botó de descàrrega (download) es permet guardar tota la configuració d’un temàtic 
creat a SITMUN en un fitxer amb extensió .txt a l’ordinador de l’usuari. D’aquesta manera, 
quan a aquest li interessi tornar a treballar amb aquell temàtic amb el SITMUN, podrà tornar-
lo a carregar recuperant-lo del seu ordinador i pujant-lo al SITMUN. 
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Guardar o descarregar a un fitxer: 
 

 
 
Aquesta acció guarda la configuració del mapa temàtic a un fitxer amb el nom “sitmun-
tematic.txt ” però l’usuari pot modificar-li aquest nom. 
 
 
Carregar o recuperar un arxiu de configuració de temàtic: 
 

 
 

 
 
Permet obrir una finestra de l’explorador de fitxers per escollir l’arxiu de temàtic que s’ha 
guardat prèviament i amb el que ara es desitja treballar. 
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18. Enllaços al SITMUN 

És possible definir enllaços cap al SITMUN, especificant l’aplicació que es desitja que s’obri, 
l’usuari, el territori, etc. 
 

18.1 Enllaç al visor genèric SITMUN donat un munici pi 
 

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?app=1&user=public_aj&ine=08xxx 
 
on 08xxx correspon al codi INE de cinc dígits que identifica al municipi. 
 
La llista de codis INE  es pot consultar al següent enllaç: 
http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun10/10codmunmapa.htm. 
 

18.2 Enllaç al SITMUN fixant alguns paràmetres 
 
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?lang=<idioma>&user=<user>&ine=<ine> 
 
Permet preparar un enllaç al visor SITMUN especificant els següents paràmetres: 
 
Paràmetre Descripció Possibles valors 

lang Idioma del visor. ca (català), es (espanyol). 

user Indica l’usuari de connexió. 
Cal posar-se en contacte amb l’Administrador 
SITMUN (sitmun@diba.cat) per conèixer els 
possibles valors per aquest paràmetre. 

ine Codi INE del municipi que 
es vol visualitzar. 

Codi INE de cinc posicions (08xxx) del municipi. 

 
 
 


