MANUAL D’ÚS DEL VISOR DE MAPES

1. Introducció
Aquest visor s’ha creat expressament per a la visualització de la proposta de modificació del
Pla especial del Parc de la Serralada Litoral.
S’integren les capes següents:
. Ajust del límit vigent de l’EIN de la Conreria Sant Mateu Céllecs
. Límit vigent del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral
. Xarxa d’equipaments per a l’ordenació del lleure de la proposta de modificació del Pla
especial del Parc de la Serralada Litoral
. Xarxa viària de la proposta de modificació del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral
. Zonificació de la proposta de modificació del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral
. Base municipal
. Mapa urbanístic de Catalunya (WMS*)
. Cartografia cadastral (WMS*)
Totes aquestes capes es poden veure sobre diferents cartografies bàsiques de fons: Mapa
topogràfic, en color i en blanc i negre, Ortofotografia en color, i fons blanc.

*Es tracta de geoinformació servida pels organismes competents a través de la web. Les
característiques d’aquesta informació venen determinades per
servidors externs i no són modificables per l’usuari final. Entre aquestes
característiques hi ha l’escala de visualització que pot estar acotada en
algunes capes determinades. És possible que a l’hora de demanar
informació sobre els elements servits en WMS, el navegador no
l’ensenyi. El navegador bloqueja per defecte el contingut no segur
(servit en http:// enlloc de https://). Per tal de veure la informació dels
elements WMS cal eliminar aquest bloqueig. L’avís d’aquest bloqueig es
mostra de formes diferents en funció del navegador que s’estigui utilitzant.

2. Eines bàsiques
Mapes base
Aquesta eina serveix per triar el mapa de base que
es vol visualitzar de fons: el topogràfic en color o
gris, l’ortofotografia en color, o el fons blanc . Per
defecte, el mapa de base establert és el topogràfic
color de l’ICGC.

Zoom
Per anar a visualitzar la informació del lloc d’interès
es pot emprar l’eina de zoom situada a la cantonada superior esquerra del mapa, la rodeta del
ratolí, o bé la finestra de Esri World Geocoder, també a la part superior esquerra. Si en aquesta
finestra hi posem el nom d’un municipi i premem la lupa del costat, el mapa se centrarà sobre
el municipi en qüestió.
Extensió
La icona en forma de casa retorna el mapa a l’extensió visible per defecte, la inicial.
Les fletxes a esquerra i dreta serveixen per anar a l’extensió prèvia o a la següent.

Localització
La icona “diana” permet visualitzar al mapa la teva localització, en cas d’utilitzar el
visor des d’un dispositiu amb gps (mòbil, tauleta,...).
Pantalla
La icona quadrada permet visualitzar el visor emprant la pantalla completa.

Capes disponibles
. Per tal de veure el llistat de capes disponibles en el mapa cal prémer aquesta icona
de Llista de capes.
Desplegament de capes
Les capes es poden desplegar/expandir
clicant el triangle situat a l’esquerra de la
casella del tick de visibilitat. En clicar el triangle es
desplegarà, bé un grup de capes (això passa quan es
tracta de capes WMS o ràsters) , bé la llegenda de la
capa, depenent del nivell d’expansió o contracció de
la llista.
Capes visibles/actives
Les capes visibles/actives es marquen amb
un tick.
Es poden activar i desactivar totes les capes, així com
expandir i contraure, a través del botó que es troba a dalt i a la dreta del llistat.
Opcions diferents per cada capa
En el nivell superior de presentació de les capes (quan totes estan contretes), a través del
botó de 3 punts (...) situat a la dreta de cada capa es pot:
. fer un zoom a la capa
. gestionar la transparència d’aquesta
. moure a sobre o a baix d’altres capes del
mapa
. veure els detalls de la capa

Visualització de la llegenda
La visualització de la llegenda del mapa es fa a través
d’aquesta icona inclosa en les eines situades a la part
esquerra de la pantalla.

Obtenció d’informació de cada punt del territori
Totes les capes tenen activada la finestra emergent. Així, quan es clica en el mapa per conèixer
què significa cada polígon o punt, apareix una finestra amb la informació de l’element. Si s’ha
clicat més d’un element alhora (s’indica a la part superior esquerra de la finestreta emergent),
es podrà consultar cada element prement el triangle negre de la finestra emergent. Això passa
quan es cliquen alhora elements adjacents d’una mateixa capa i quan hi ha més d’una capa
activada.

