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1. REFERÈNCIA TERRITORIAL
A) Plànol de Girona
 Geoservei: Plànol de la ciutat amb cercador d’adreces, topònims, equipaments i activitats
econòmiques.
Accés al geoservei del Plànol de Girona
 Descàrrega:
-

Plànol de Girona – Guia de la ciutat: Guia de carrers. Incorpora informació útil
referent a equipaments i llocs d’interès de la ciutat.
Accés al web Umat (Plànol de Girona – Guia de carrers)

-

Plànol de Girona – Àmbit municipal: Cartografia bàsica a escala 1:12.000 de tot el
municipi.
Accés al web Umat (Plànol de Girona – Àmbit municipal)

B) Base de referència territorial
 Geoservei (+WMS):
-

Plànol complet de la ciutat i municipi. Adreces, edificis i toponímia bàsica. Ubicació de
barris i de límits administratius: delimitació censal, serveis socials, codis postals, àrees
bàsiques de salut (ABS) i zones escolars. Parcel·lari urbà.
Accés al geoservei de Base de Referència Territorial

-

Plaques de carrer: Localització i fotografia de les plaques dels noms de carrer.
Accés al geoservei de Plaques de carrer

 Descàrrega:
-

Límit municipal de Girona

-

Districtes i seccions: Delimitació dels districtes i les seccions de la ciutat, amb el text
del seu número corresponent.

-

Barris:
- Delimitació dels barris i sectors de la ciutat i el seu nom
- Mapes dels diferents barris amb els carrers, equipaments i toponímia bàsica
- Mapa de les zones dels regidors de barri

-

Illes: Límit de l’espai edificat i delimitat pels carrers, de la zona urbana de la ciutat.

-

Carrers: Línia de l’eix central i noms de tots els carrers de la ciutat i de la xarxa viària
municipal.

-

Números postals: Adreces postals de la ciutat.

-

Espais lliures de la ciutat: Zones verdes o lliures de construccions.
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-

Sentits de circulació dels carrers

-

Mapa de Sant Daniel: Cartografia bàsica de Sant Daniel.

Accés al web Umat (Descàrrega de productes cartogràfics)

C) Plànol topogràfic




Geoservei: El servei de descàrrega de cartografia per àmbit, envia per correu electrònic
una extensió de 400x400 metres de la base topogràfica de Girona, en format DGN, DWG o
PDF. Permet la cerca per adreça, referència cadastral o escollir un àmbit des del mapa
interactiu.
Accés al web Umat (Descàrrega de cartografia per àmbit)
Descàrrega:
-

Base topogràfica 1:500: Base topogràfica 2D escala 1:500 de l’àmbit urbà. Base
continua, arxiu únic. Format dgn, dwg. Simbologia, especificacions tècniques i
metadades.

-

Base topogràfica 1:2.000: Base topogràfica 2D escala 1:2000 de tot l’àmbit municipal.
Base continua, arxiu únic. Format dgn, dwg. Simbologia, especificacions tècniques i
metadades. (WMS)

-

Altimetria 3D: Altimetria de la base topogràfica en 3D (corbes de nivell i cotes). Format
dgn i dwg.

Accés al web Umat (Descàrrega de productes cartogràfics)

D) Imatge aèria


Geoservei (+WMS):
-

Ortoimatge corresponent a la fotografia aèria sobre el municipi de Girona. Historial
d’imatges disponibles desde 1999. Catàleg municipal d’imatge aèria de Girona
(ortoimatges, imatge aèria no georeferenciada, imatges d’arxiu, imatge obliqua i accés
des del mapa).

-

Imatges aèries i obliqües: Característiques i consulta de les imatges originals
procedents dels vols aeris de l’Ajuntament de Girona. Són fotografies aèries verticals
no rectificades geomètricament.
Accés al geoservei de Imatge aèria



Descàrrega:
-

Façanes Barri Vell: Ortoimatges generades a partir de la rectificació d’imatges digitals
de les façanes del conjunt urbanístic del Barri Vell.

-

Ortoimatges. Fotografia aèria vertical rectificada geomètricament. Mosaic de les
imatges procedents dels vols fotogramètrics efectuats per la producció i manteniment
de la base topogràfica municipal. Per defecte es distribueix la imatge disponible més
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recent. Format MrSID, JPEG o GeoTiff. Descàrrega per sèrie de fulls 2000 o distribució
en imatge única prèvia sol·licitud.
-

Imatge aèria de Girona en format PDF: Àmbit urbà.
Accés al web Umat (Descàrrega de productes cartogràfics)

E) Geodèsia


Geoservei: Localització dels vèrtexs geodèsics de la Xarxa Geodèsica Municipal (XTM).
Coordenades UTM.
Accés al geoservei de Vèrtexs geodèsics

2. URBANISME


Geoservei (+WMS): Planejament de Girona: Mapa vinculat al web de Planejament i
Gestió Urbanística de l’Àrea d’Urbanisme.
Accés al geoservei de Planejament

3. EDUCACIÓ


Geoserveis:
-

Escoles bressol: Zones escolars d’educació infantil (0-3 anys) i centres educatius.
Consulta de centres per zona i accés a la principal informació de cada centre i la seva
fitxa al web d’Educació.
Accés al geoservei d’Escoles Bressol

-

Educació infantil i primària: Zones escolars d’educació infantil (3-6 anys), primària i
centres educatius. Consulta de centres per zona i accés a la principal informació de
cada centre i la seva fitxa al web d’Educació.
Accés al geoservei d’Educació Infantil i Primària

-

Educació secundària: Zones escolars d’educació secundària i centres educatius.
Consulta de centres per zona i accés a la principal informació de cada centre i la seva
fitxa al web d’Educació.
Accés al geoservei d’Educació Secundària

4. SERVEIS SOCIALS


Geoservei: Localitza els centres i serveis socials de la ciutat i enllaça amb la informació de
la seva pàgina web, així com la zonificació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
Accés al geoservei de Serveis Socials
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5. ESPORTS


Geoservei: Equipaments esportius: Mapa vinculat al web del Servei Municipal d’Esports
amb localització de camps de futbol, pavellons, ping pong al carrer, piscines, pistes de
botxes, pistes de petanca, pistes de skate, pistes poliesportives, rocòdroms, sales de
musculació, tennis, pàdel i voleibol platja.
Accés al geoservei d’Equipaments esportius

6. SALUT


Geoservei:
-

Farmàcies en servei d’urgències: Localització de farmàcies i cerca des del calendari
de serveis d’urgències del Col·legi de Farmacèutics de Girona.
Accés al geoservei de Farmàcies

-

Desfibril·ladors: Localització de desfibril·ladors fixos (DEA). Inclou dades gpx.
Accés al geoservei de Desfibril·ladors

7. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT


Geoservei:
- Capacitat acústica: Informació sobre els objectius de qualitat acústica del territori,
subdividint els carrers en tres categories, en funció de la seva sensibilitat acústica, a
partir de la normativa de sorolls que els regula.
Accés al geoservei de Capacitat acústica
- Deixalleria mòbil: Trobareu tota la informació a Deixalleria mòbil.
Accés al geoservei de Deixalleria Mòbil
- Espais pel passeig de gossos: Informació sobre espais per a passeig de gossos, amb
especial indicació de la localització dels itineraris canins recomanats i els espais
tancats per a gossos deslligats i els principals serveis relacionats com ara els
expenedors de bosses o el Centre Municipal d’acollida d’animals.
Accés al geoservei d’espais pel passeig de gossos
- Contenidors de residus: Localització dels contenidors de rebuig i reciclatge per la
recollida d’escombraries de la ciutat.
Accés al geoservei de Contenidors de residus
- Parcs i jardins: Localització i descripció dels espais verds de la ciutat i dels arbres
catalogats.
Accés al geoservei de Parcs i Jardins
- Hortes de Santa Eugènia: Ubicació i identificació de parcel·les.
Accés al geoservei d’Hortes de Santa Eugènia
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- Cartografia de Medi natural: Anella verda, custòdia del territori, incendis i projectes
oreneta.
Accés al web de Medi Natural
- Mapa de soroll: Mostra els nivells de soroll ambiental existent segons els índexs de
soroll en diferents franges horàries. Dades de l’any 2014.
Accés al geoservei de Mapa de soroll

8. MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Geoservei:



-

Mobilitat: Localització dels aparcaments, carrers pacificats i xarxa pedalable. Consulta
interactiva i cerca ràpida.
Accés al geoservei de Mobilitat

-

Bus urbà: Mapa interactiu de les línies d’autobús urbà. Vincle directe amb els horaris i
mapes PDF.
Accés al geoservei de Bus urbà

-

Fonts de Girona: Localització de les fonts de Girona (fonts de la xarxa d’aigua potable
i naturals).
Accés al geoservei de Fonts de Girona

9. GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS


Geoservei: Art al carrer: Mapa vinculat al web Art al carrer. És un inventari de les
escultures i altres obres amb valor històric i/o artístic ubicades als espais públics de la
ciutat que documenta les escultures de la ciutat.
Accés al geoservei d’Art al carrer

10. ITINERARIS


Geoservei: Consulta i descàrrega d’itineraris i punts d’interès
Accés al geoservei d’Itineraris

11. OBSERVATORI (WEB)


Indicadors: Conjunt de sèries de dades estadístiques bàsiques que descriuen l’estat
actual de la ciutat i permeten avaluar-ne les tendències.



Informes: Publicació d’estudis monogràfics elaborats per les diverses àrees de
l’Ajuntament sobre aspectes d’interès concrets.

Accés al web de l’Observatori
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12. OPEN DATA (WEB)
El projecte Girona Open Data (GOD) posa a disposició de les persones i de les empreses,
sense restriccions de drets d’autor, copyright, patents o altres mecanismes de control, dades de
caràcter públic existents en els sistemes informàtics de l’Ajuntament de Girona.
Accés al web d’Open Data

13. NOMENCLÀTOR (WEB)
La web del Nomenclàtor ofereix una relació ordenada dels noms de les vies urbanes i dels
espais públics del municipi de Girona, així com tota la informació referent a la Comissó del
Nomenclàtor, òrgan d’assessorament, informe i consulta, amb caràcter preceptiu i no vinculant,
en relació a la determinació de les vies urbanes i dels espais públics del municipi de Girona.
Accés al web del Nomenclàtor
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