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1.- Cercar la informació

Podeu cercar qualsevol paraula que aparegui 

en el nom, etiqueta o categoria de l’element.

Podeu consultar tots els elements publicats al

llistat del catàleg de dades o bé realitzar una

cerca agrupada per cada una de les categories.

En aquest apartat podeu consultar

directament les últimes dades afegides

o modificades.

Tots els elements publicats es presenten amb una icona identificativa del contingut de les dades:

Taula de dades amb 

punts georeferenciats

Taula de dades amb 

línies georeferenciades

Taula de dades amb 

polígons georeferenciats

Taula de dades sense 

informació geogràfica



2.- Visualitzar la informació

Sempre que la dada disposi

d’informació geogràfica es visualitza un

mapa dinàmic amb la ubicació dels

elements.

Podeu escollir el tamany de visualització

del mapa i la galeria de colors per a la

visualització dels elements.

Pestanya DETALLS:

Hi trobareu la descripció del contingut

de les dades amb la font, els formats

disponibles i l’actualització prevista.

Per a cada un dels elements sempre

podeu consultar les metadades i la

llicència d’ús.



Pestanya TAULA:

Hi trobareu la taula de dades

completa.

Podeu realitzar filtres a la taula per visualitzar només

la informació que desitgeu consultar.

Aquests filtres es visualitzen tan a la taula com en el

mapa de la capçalera.
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Pestanya GRÀFICS:

Disposeu de diversos tipus de gràfics

per a visualitzar les dades segons els

camps de la taula escollits.

La gràfica creada es pot

insertar en qualsevol pàgina

web mitjançant el codi definit.
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3.- Descarregar la informació

Espai de descàrrega de la informació on podeu

escollir el tipus de format disponible amb la

opció de descarregar la taula sencera o bé el

filtre de dades definit.

Espai d’enllaços API per a desenvolupadors on

podeu escollir el tipus de format disponible

amb la opció de descarregar la taula sencera o

bé el filtre de dades definit.

Els formats de descàrrega són:

Full de càlcul / Spreadsheet: format de dades obertes CSV disposades en una taula on les

columnes se separen per comes i les files per salts de línia. Es pot obrir des de qualsevol programa

de full de càlcul.

KML: format KML o KMZ basat en llenguatge XML per a representar dades geogràfiques en

3 dimensions. Es pot utilitzar en aplicatius d’informació geogràfica i recursos com Google

Maps.

Shapefile: format de dades geoespacials .shp desenvolupat per la companyia ESRI i estàndard per

a la majoria de programes de sistemes d’informació geogràfica.



Un cop sol·licitada la descàrrega de les dades s’activa

una notificació al botó “La Meva Activitat” i des d'aquí

us podeu baixar directament les dades al vostre

dispositiu.
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