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1 Introducció 

 

El visor serveix per a poder visualitzar les diferents capes de geoinformació dels serveis WMS1 

disponibles a la xarxa IDEC. El visor es connecta amb el Catàleg IDEC per a poder oferir una 

visió ràpida de les metadades de servei seleccionades per l’usuari.  

 En primer lloc cal accedir al visor de mapes: 

- Veure les vies d’accés a través del geoportal en la Figura 1.  

- A través del següent enllaç: 

htttp://delta.iccc.cat/idecwebbservices/mapawms/indexx.jsp?lang=ca_ES.  

 
 

 
 
 

Figura 1. Vies d’accés al  Visor IDEC 

                                                
1 Serveis WMS: Permeten l'accés de l'usuari a la informació ubicada en els servidors dels proveïdors de 

geoinformació. Aquest accés es produeix d'una manera estàndard i a través de qualsevol aplicació 

compatible, sense necessitat d'haver-ne de descarregar cap en local, en aquest cas a través del visor 

IDEC.  

El tipus d’accés més comú és el Web Map Service WMS que permet a l'usuari final visualitzar 'mapes' dels 

diferents proveïdors (s’entén un 'mapa' com una representació de la informació geogràfica a través d'un 

arxiu d'imatge digital que es pugui exhibir en una pantalla d'ordenador). En aquest document parlarem de 

‘capes de visualització’. 

 

htttp://delta.iccc.cat/idecwebbservices/mapawms/indexx.jsp?lang=ca_ES


 

 

El visor consisteix en una base cartogràfica on l’usuari pot anar afegint capes de visualització. 

Aquestes capes vindran recollides en els diferents WMS servits per les diferents entitats que 

participen a la xarxa IDEC. 

Actualment el visor enllaça amb 547 Servidors de Mapes (amb diverses capes de visualització 

cada un) servits per 169 entitats diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Visor de mapes 

 

Esquema bàsic del Visor de mapes: 

A.- Opcions de visualització per a la base del visor 

B.- Cercador de serveis 

C.- Cerques per organisme i/o temàtiques 

D.- WMS recomanats pel CS IDEC 

E.- Espai de serveis cercats 

F.- Espai d’organització per a les capes a visualitzar 

 

Tenim diverses maneres de visualitzar capes de geoinformació dels WMS disponibles 

- Utilitzant els WMS recomanats pel CS IDEC – Apartat 2 

- Utilitzant les cerques específiques que ofereix el Visor  

o per paraules clau – Apartat 3 

o per cerques temàtiques – Apartat 4 

- Introduint un WMS ja conegut per l’usuari – Apartat 5 
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2 WMS recomanats 

 

El CS IDEC  recomana una sèrie de serveis, es poden trobar a la part esquerra de la pantalla: 

Ortofotoimatges: Imatges satèl·lit de Catalunya servides pel Institut Cartogràfic de Catalunya 

Mapa topogràfic de Catalunya: Mapes topogràfics servits pel Institut Cartogràfic de Catalunya 

Cadastre: Tot el Cadastre, l’organisme productor és la Dirección General del catastro 

Mapa estat del trànsit: Dades carreteres i trànsit en temps real servides pel Servei Català de Trànsit 

Mapa Urbanístic de Catalunya: MUC del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Límits administratius: Municipis de Catalunya (ICC) 

Medi Ambient: Sèrie de capes visualitzables del Departament de Territori i Sostenibilitat 

Informació temàtica: Capes que poden ser d’interès per a l’usuari com: Toponímia, Geologia i 

geomorfologia, Transport, Hidrografia, Serveis i equipaments, Sismologia, Incendis Forestals 

Mapa de carreteres de Catalunya: dades de carreteres de Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

 
Figura 3. Serveis recomanats 

Quan elegim un servei, en l’’espai d’organització’ ens apareixeran les capes que ofereix aquest 

servei. Al seleccionar una capa es visualitzarà en el visor. 

Si cliquem  obtindrem informació sobre la capa en qüestió: 

- Informació de la capa 

- Accés a la metadada de la capa 

-  Accés a la metadada de l’organisme proveïdor 

- URL del servei 

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.160770a4eab24e0b16572d32b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&q=carreteres&newLang=ca_ES


3 Consulta per paraules clau 

 
A  la  part  superior  del  Visor  hi  ha  una  caixa  de cerca  per  paraules  clau,  amb  un grup 

d’informació corresponnents a: Topònims, Mapes, Carrers i Referència cadastral.  

 

Figura 4. Caixa de cerca 

3.1 Cerca per topònim 
 
La cerca per Topònim es realitza sobre la base toponímica 1:5.000 i 1:50.000 del ICC. Al 

introduir el topònim  dins la caixa de cerca de forma immediata es desplega 

un llistat amb els diferentts topònims que coincideixen amb el text introduït. A mesura que s’intro

dueix més text es va acotant la llista de candidats fins a afinar més la cerca, i és el mateix usuari 

qui acaba escollint el que és més adient amb el topònim cercat. 

Després de seleccionar el topònim (per exemple: Cerdanyola del Vallès), l’aplicació fa un zoom a

l lloc seleccionat. Aquest  tipus  de  cerca funciona  amb  qualsevol cartografia 

que  es  trobi  visualitzada  en  aquell instant, ja sigui una ortoimatge, un temàtic, etc.  

 

Figura 5. Cerca per topònims 

 



A la part esquerra - inferior ens sortirà una nota que ens indicarà el nombre (en color vermell) de 

serveis WMS disponibles en aquella zona seleccionada. Quan cliquem ens apareixeran els 

resultats en la pestanya de ‘Resultats’. 

  

Figura 6. Resultats de la cerca 

Cada resultat disposa de:   

‐ Títol del servei que si cliques et marca la caixa de coordenades dins el mapa.  

‐ Descripció de l’Organisme proveïdor i del servei que s’ofereix 

‐ Disponibilitat, a partir d’una icona verda  si  el  servei  funciona  correctament  o una icona vermella 

 si el servei no funciona. 

‐ Detalls, s’obre el contingut del registre de metadada del catàleg de la IDEC.  

- Visualització de la geoinformació del servei (capes de visualització) al visor IDEC a partir de la icona  

 

  



IMPORTANT 

Passos a seguir per a visualitzar les capes que ofereix el Servei WMS sol·licitat: 

1) En la pestanya ‘Resultats’: Afegir servei al mapa a través de la icona  

 
 

2) En la pestanya ‘Mapes’: 

- En l’espai de serveis cercats del visor cal seleccionar el WMS que hem afegit recentment 

- En l’espai d’organització per a les capes haurem de seleccionar les capes que ens 

interessa veure 

- Tot seguit les visualitzarem en el visor 

 

 

Accés al servei WMS 

Servei seleccionat 

Capes disponibles 



3.2 Cerca per mapes 
 

La cerca per Mapes funciona cercant coincidències al catàleg de metadades de la IDEC amb el 

‘text’ indicat dins la caixa de cerca. És un cercador directe de serveis WMS vinculat als registres 

catalogats al Catàleg IDEC. 

Els resultats trobats es mostren a la pestanya resultats. En el cas que no hi hagués 

coincidències, l’aplicació busca els resultats més propers geogràficament a la zona cercada.  

 

Figura 7. Cerca per mapes 

Nota: Per a visualitzar les capes que ofereix el servei WMS seguirem els passos descrits en 

l’apartat 3.1 

  



3.3 Cerca per carrers 
 

La cerca per Carrers permet introduir l’adreça postal que es vol localitzar a la caixa de cerca 

seguint l’ordre següent: Nom del municipi, Nom del carrer.  

Primer cerca el topònim del municipi a la Base toponímica i després cerca el carrer del municipi 

seleccionat i el marca amb un requadre vermell. 

Per exemple: Cerdanyola del Vallès, Sant Martí. 

 

Figura 8. Visor amb el carrer cercat 



3.4 Cerca per referència cadastral 
 

La cerca per Referència Cadastral cal introduir el número de referència cadastral amb un mínim 

de 14 dígits. La cerca es realitza sobre la base de dades d’urbana i rústica del servei WMS de la 

Direcció General del Cadastre. 

Després d’introduir el número de referència cadastral per exemple 072724901DF3802 cal clicar 

a ‘Cercar’ i l’aplicació indica amb un punt vermell la seva localització, i de forma automàtica 

s’obre una finestra amb la informació pública que ofereix l’oficina Virtual del cadastre. Pot ser 

que al desplegar la finestra de l’Oficina Virtual del Cadastre l’ordinador et demani verificar la 

connexió.  

 

Cal clicar sobre ‘Entenc els riscos’ i clicar a ‘Afegir excepció’ 

 

  



Cal clicar a ‘Obtenir el certificat’, activar la casella ‘Guardar aquesta excepció de forma permanent’ i  clicar a ‘Confirma 

l’excepció de seguretat’.  

 

I automàticament es visualitza el contingut dins la finestra desplegada, la qual es pot consultar.  

 

  



4 Cerca per organisme i/o temàtica 

 

Es pot cercar geoinformació a partir d’unes llistes temàtiques disponibles a la part superior del 

mapa: 

‘Urbanisme ens locals’, ‘Mapes de producció universitària’ i ‘Mapes temàtiques locals’ 

 

Figura 9. Cerca per organismes 

4.1 Mapes d’urbanisme dels ens locals 
 
Clicant a l’enllaç ‘Urbanisme ens locals’ es desplega ràpidament el llistat de serveis WMS disponi

bles al catàleg de geoinformació de la lDEC (està vinculat al catàleg) ordenats per nom 

d’organisme i alfabèticament dins la pestanya Resultats 

 
Figura 10. Serveis WMS de mapes d’urbanisme provinents d’ens locals.  

  



A la part superior de la llista resultant hi ha el recompte total que s’ha trobat, actualment són 117 

serveis WMS disponibles.  

Si  s’aplica  un  nou  zoom  des  de  les  eines  de  zoom  de  la  part  gràfica, el recompte de 

serveis WMS de la nova zona emmarcada amb el nou zoom apareix a la part inferior de la llista 

de servidors de color vermell. 

Nota: Per a visualitzar les capes que ofereix el servei WMS seguirem els passos descrits en 

l’apartat 3.1 

 

4.2 Mapes de producció universitària 

 
El  funcionament  és  el  mateix  que  la  llista  anterior  descrita  però  en  aquest  cas el 

contingut és elaborat i configurat per departaments universitaris i centres de recerca, resultats 

obtinguts del projecte IDEC Univers (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya del món 

universitari) 

Més informació: IDEC Univers 

 

Figura 11. Resultats WMS IDEC Univers  

Nota: Per a visualitzar les capes que ofereix el servei WMS seguirem els passos descrits en 

l’apartat 3.1 

  

http://www.geoportal-idec.cat/ideunivers/local.jsp


4.3 Mapes de temàtica local 
 
El funcionament és el mateix que els casos anterior però amb la diferència que el contingut és de 

producció del món local, incloent tota aquella informació que no correspon al planejament 

urbanístic, les temàtiques són diverses. Per exemple: carrers, equipametns, guia urbana, línies 

de bus, passejades, entre altres. 

 

 

Figura 12. Resultats WMS de temàtica local  

Nota: Per a visualitzar les capes que ofereix el servei WMS seguirem els passos descrits en 

l’apartat 3.1 

 

 

  



5 Afegir capes WMS 

 
L’altra  eina  molt  útil  a  destacar  dins  el  visualitzador  de  geoinformació  és l’eina que permet 

afegir directament WMS coneguts per l’usuari.  

S’hi accedeix a partir de la icona  que es troba a la part superior - dreta del visor. 

 

Passos a seguir per a visualitzar les capes que ofereix el Servei WMS sol·licitat: 

- Clicar la icona d’accés  

- A continuació es desplega una nova finestra que cal omplir seguint les recomanacions se

güents:   

   1‐ Cal copiar‐hi l’adreça URL de connexió al servei WMS a visualitzar dins la caixa per a això.  

    2‐ Clicar a ‘Connectar’.  

    3‐ Modificar el títol si es vol per tal d’identificar‐lo ràpidament si se n’ha afegit varis.  

    4‐ Seleccionar el CRS que projectarà la cartografia.  

    5‐ Escollir el format de la imatge.  

    6‐ Escollir el format de la Informació que es podrà consultar.  

    7‐ Activar les Capes que interessin.  

    8‐ I clicar a ‘Afegir’.  

 

Figura 13. Caixa de selecció de dades del WMS seleccionat   



URL de connexió: 

Per a poder accedir al WMS desitjat cal que l’usuari conegui la URL per a poder fer la connexió 

al servidor de mapes del proveïdor de les dades que es volen consultar. 

Per a obtenir aquesta URL recomanem a l’usuari accedir als diversos catàlegs de les IDE. 

A Catalunya, el Centre de Suport IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya) 

gestiona el Catàleg IDEC on l’usuari trobarà tota la geoinformació i geoserveis de Catalunya 

disponibles. 

Accés al Catàleg IDEC 

 

 

http://catalegidec.icc.cat/SDIExplorer/cercaCataleg.jsp?lang=ca_ES

