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Sistema d’informació de planejament 
urbanístic i territorial

• Àmbit de treball: 
Catalunya

• Dominis bàsics de 
gestió:
Territorial 

Urbanístic
Gestió

d’expedients

Àmbits Funcionals Territorials



Procés de realització del SIGPUT

• Definició del sistema d’informació
• Definició dels objectius
• Estudi prèvi de les bases de dades ja existents
• Línies generals per a la implamentació del 

SIGPUT
– Recopilar, transcriure i actualitzar la informació del

planejament urbanístic estructura homogènia
per a tots els municipis

– Integrar les BCs i BDs, urbanístiques i territorials, en un 
únic sistema

– Elaborar un conjunt d’eines específiques per garantir el 
manteniment i explotació de les dades



Definició del sistema d’informació
• La finalitat d’aquest projecte és establir les bases d’un SIG de 

caràcter corporatiu apte per a la gestió del planejament 
urbanístic i territorial

• Objectius del sistema d’informació
– Disposar d’una eina bàsica de gestió integrada de la informació i de 

suport, a la presa de decisions territorials i urbanístiques
– Construir la infraestructura bàsica d’informació territorial per a la seva 

gestió
– Suportar l’inventari i actualització de la informació completa 

(cartogràfica i alfanumèrica) dels elements necessaris per a la seva 
gestió en els tres dominis bàsics esmentats

– Supportar operacions bàsiques de consulta, d’explotació i 
d’interrelació d’informacions pertanyents als tres dominis amb 
resultats cartogràfics o alfanumèrics

– Permetre generar cartografia general, sectorial i temàtica



Fases d’execució
• Revisió de l’estat del planejament: sistematització i

generalització

• Digitalització del planejament no existent sobre la 
cartografia de base

• Estructuració SIG. Es tracta de dotar d’intel.ligència la
cartografia temàtica mitjançant la correcció i validació
topològica d’aquesta

• Vinculació cartogràfica amb la base de dades alfanumèrica

• Detecció-Revisió errors. 

• Incorporació i integració del SIG urbanístic i territorial



• Sistema mix i híbrid format per un programari CAD i SIG 
(flexibilitat i funcionalitat)

Metodologia de treball

• Entorn CAD Microstation: creació, gestió i
manipulació de la cartografia digital

• Entorn SIG Geomedia Pro: correcció i validació
topològica, d’anàlisi espacial i edició i consulta d’atributs 
alfanumèrics

Necessitat d’una retro-alimentació



Programari del SIGPUT

Nucli SIG

MicroStation GeoGraphics

Entorn CAD 

Access i Oracle

Base de Dades 

Geomedia Professional

Entorn SIG i Consulta

Visualització i consulta de cartografia,
Planejament Urbanístic i Territorial

Recerques, Impresió, tematització, BdD corporatives...



Construcció de les bases de dades
• Bases de dades alfanumèriques:

– Expedients
– SEDA

• Bases de dades cartogràfiques:
– Provenen de Microstation en format DGN

• Mapa base: Topogràfic de l’ICC E.1:5000 
• Demarcació de Barcelona SITPU: refós del 

planejament vigent
• SIT de la resta de demarcacions

– S’importen a Geomedia
– Es crea la topologia

• Validació geomètrica
• Validació topològica



Estat actual del planejament
Demarcació Número municipis Municipis sense

planejament
Estat dels municipis
sense planejament

Lleida 231 92
3 en tràmit
7 en redacció
82 sense definir

Girona 221 14
6 en tràmit
6 en redacció
2 sense definir

Tarragona 183 32
3 en tràmit
15 en redacció
14 sense definir



Esquema bàsic del sistema de planejament
PLANEJAMENT

GENERAL
PLANS I PROJECTES

DERIVATS

Sòl urbà (PERI) (ED) (PU)

Sòl urbanitzable programat PP (ED) PU

Sòl urbanitzable no
programat PAU PP (ED) PU

PGM

Sòl no urbanitzable (PE)

Sòl urbà (PERI) (ED) (PU)

Sòl apte per urbanitzar PP (ED) (PU)NSPM

Sòl no urbanitzable (PE)

Sòl urbà (ED) (PU)

P
L
A
N
E
J
A
M
E
N
T

D
I
R
E
C
T
I
U

PDSU
Sòl no urbanitzable (PE)

PGM: Pla general d’ordenació municipal NSPM: Normes subsidiàries de planej. municipal
PDSU: Proj. De delimitació del sòl urbà PAU: Programa d’actuació urbanística
PP: Pla parcial ED: Estudi de detall
PERI: Pla especial de reforma interior PU: Projecte d’urbanització
PE: Pla especial
(Les figures de planejament derivat situades entre parèntesi no són d’ús obligat, llevat que els instruments
de planejament que desenvolupen així ho estableixin)



Bases de dades cartogràfiques a elaborar

• Límits municipals

• Règim del sòl

• Sectors de planejament
– Sectors de gestió

– Àmbits de planejament

• Qualificacions urbanístiques

• Condicions d’edificació

• Proteccions de sistemes



Implementació del sistema d’informació
• Càrrega de les BDs i BCs

• Integració dels BDs amb BCs

• Integració dels BDs i BCs en forma de 
Geobase de dades, en un servidor de dades 
espacials basat en un SGBD relacional

Connexió des de 
Geomedia Pro amb 
Oracle



Desenvolupament d’eines sobre un 
programari específic

• Eines per simplificar i automatitzar el manteniment de les 
dades
– Procediments per facilitar la digitalització des de Microstation

– Procediments en Geomedia Professional per importar les dades de
l’entorn CAD a l’entorn GIS

• Eines per l’explotació de les dades dins Geomedia Pro 

• Eines per facilitar la generació i impressió de plànols i 
informes des de Geomedia Pro

• Eines per exportar la informació de Geomedia Pro a 
Microstation



BAGES: Aguilar de Segarra



Ortofoto



Mapa Altimètric



Emmarcament Territorial



Usos Actual



Usos del Bages Geomedia Pro



Càlculs de superfície
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