
 Taller d’iniciació al SIG per a 
entitats ambientals  

Amb el suport de: 



Taller de SIG per entitats 

• Introducció al SIG 

• Descàrrega de dades del cadastre 

• Altres fonts de cartografia 

• Digitalitzar un acord 

• Incorporar dades 

• Anàlisis bàsics 



Introducció al SIG 



Què és el SIG? 

sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, 
analitzar, compartir i mostrar informació amb referències 

geogràfiques 



Dades SIG 

Format shape: un fitxer .shp i diversos associats: 
han de mantenir-se tots i a la mateixa carpeta 

polígons punts línies 



Sistema de referència 

• Projecció geogràfica: deformació de la geografia 

• Organismes oficials (decret 1071/2007): ETRS89,  
(WGS 84 en alguns casos) 

• Evitar ED50, alguns mapes “antics” (<2015) 
poden estar en aquest sistema. 



Q-GIS 
• Programari lliure i gratuït 

• Accepta molts formats 

• Intuïtiu 

• En constant desenvolupament 

• Descàrrega: https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html 

 

https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html


El nostre exemple: conservació de flora 
amenaçada de Cabó 

• Municipi de Cabó, Alt Urgell 
• 2 espècies protegides incloses al 

Catàleg de Flora amenaçada de 
Catalunya: Gentiana angustifolia 
i Asplenium seelosii 



Descàrrega de dades 
del cadastre 

 



Descarregar cadastre 
https://www.sedecatastro.gob.es/ 
 1 2 

3 

Crucial tenir certificat 
electrònic instal·lat!! 

https://www.sedecatastro.gob.es/


Descarregar cadastre 

• Si no teniu certificat electrònic heu de sol·licitar-lo. Aquí en trobareu més 
informació: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante  

• L’haureu d’instal·lar al vostre ordinador i importar-lo al vostre 
navegador, aquí trobareu com fer-ho: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales_
_Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Certifi
cados_electronicos/Exportacion_e_importacion_de_certificados_electro
nicos/Exportacion_e_importacion_de_certificados_electronicos.shtml  

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante


2- Seleccionem les capes que ens 
interessen, mínim parcelas 
catastrales 

Després... 
• Acceptar condicions 
• Omplir formulari 
• Descarregar: fitxer comprimit amb tantes 

subcarpetes com opcions haguem triat 
• El fitxer PARCELA.SHP conté les parcel·les 

cadastrals: 

1- Seleccionem provincia i 
municipi i marquem “rústica con 
historia” 



Altres fonts de 
cartografia 

 



http://www.icc.cat/vissir3/ 
 Descarregar  ortofoto: 

1. Catàleg i Descàrregues 
2. Ortofoto (normalment 25-50 cm 

suficient per la nostra escala) 
3. Descarregar: apareixeran els “fulls 

disponibles” a descarregar al mapa 
4. Clicar sobre el full del mapa, ens 

demanarà usuari i contrassenya, 
caldrà que el creeu. 

5. Es descarregarà un fitxer 
comprimit .rar 

6. Descomprimiri desar tots els fitxer 
en la mateixa carpeta. 
 

Altres opcions del menú descàrrega:  
• Vista actual: descàrrega en baixa qualitat la vista en pantalla 
• Topogràfics, Model digital d’elevacions... 

Descàrrega de fotos aèries i cartografia de base 

http://www.icc.cat/vissir3/


Fotos aèries i cartografia de base en línia 

Google maps aplicació 

Complementos > administrar e instalar complementos 

Instalar complemento 



Fotos aèries i cartografia de base en línia 

Google maps aplicació 

Web > Openlayers plugin > Google Maps > ... 



Descàrrega de cartografia medi natural 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_car
tografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/ 
 

• Sempre que es pugui, descarregar format 
.shp 

• Moltes capes d’interès 
• ENPE 
• XN2000 
• Hàbitats 
• Flora protegida 
• ... 

Però hi ha altres fonts... 
• Sistemes aquàtics:  
http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338
804707154 
• Dades climàtiques mundials, present i en context de canvi climàtic: 
http://www.worldclim.org/version1 
 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154
http://www.worldclim.org/version1


Digitalitzar un acord 



Digitalitzar un acord 
1- Importar capes a qgis 

Arrossegar 
fitxer al panel 
de capas 

*en nomenclatura Qgis, totes les capes que obrim en la mateixa sessió s’anomenen 
projecte i es pot desar en format .qgs. 
Atenció:  el projecte és simplement una instrucció que li diu a qgis on són les capes en el 
nostre ordinador i el format en què les veiem, si movem els fitxers qgis no els podrà 
trobar en la propera sessió! 

O: capa > añadir capa 
> capa vectorial 



Capes: cada un dels fitxers que tenim oberts en 
una sessió 

Conceptes bàsics 

• Per editar una capa 
l’hem de seleccionar 
clicant sobre el nom 

• Podem visualitzar o 
amagar les capes 
marcant o desmarcant 
la casella a l’esquerra 
del nom 

• Doble click sobre el 
nom i veiem les 
propietats de la capa 



Important: definir/comprobar sistema de 
referència al obrir cada capa! 

Totes les capes que superposem han de trobar-se en el mateix sistema de referència 

Doble click sobre la capa al “Panel de capas”: 

Seleccionar el SRC 
comú per a tot el 
projecte. 
ETRS89/ETRS-TM31 

Clicar aquí si no 
apareix al 
despegable 

Des de “estilo” podem 
canviar el color, 
transparència... 



Conceptes bàsics 

TUTORIALS: molts recursos online gratuïts per l’autoaprenentatge 

camps 

registres 

Taula d’atributs: taula on hi ha les dades associades als elements de cartografia 



Digitalitzar un acord 
2- Trobar les finques de l’acord 

Podeu descarregar i obrir el mapa topogràfic descarregat de 
http://www.icc.cat/vissir3/ per situar-nos i després comprovar que el 
polígon sigui la referència cadastral correcta: 

Seleccionar la “i” i 
clicar sobre la 
parcela que ens 
sembla i ens 
apareixerà la 
informació 
associada, consultem 
que REFCAT sigui 
correcte (referència 
cadastral) 

• Opció 1: 

http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.icc.cat/vissir3/


• Opció 2 

Digitalitzar un acord 

Obrir desplegable: 
Seleccionar objetos 
por valor 

Al camp REFCAT 
escriure la referència 
cadastral sense 
espais ni guions  

2- Trobar les finques de l’acord 



3- Desar les finques de l’acord 

Digitalitzar un acord 

1. Seleccionar els acords amb les eines           (clicant manualment 
mantenir “shift” apretat per selecció multiple) o           (selecció per 
atributs: e.g. Referència cadastral) 

2. Desar en una nova capa:  

Click dret sobre 
la capa: Guardar 
como 

Archivo shape de ESRI 

Marcar: guardar 
sólo los objetos 
seleccionados 

La nova capa es 
desarà i apareixerà 
immediatament al 
panel de capas 



Digitalitzar un acord 

Ja tenim les finques de l’acord aïllades però: 
• La informació de les dues finques està separada en 2 registres: unir objectes espacials 
• L’acord pot no ocupar les finques senceres: retallar la parcel·la 



Digitalitzar un acord 
Unir objectes espacials 

1 

2 

3 
1- el llapis commuta al 
mode d’edició 
2- Amb l’eina de selecció 
manual seleccionem els 
dos polígons a unir 
3- Eina “combinar objetos 
espaciales seleccionados” 
i seleccionar de quin dels 
dos ens quedem les 
dades. En el nostre cas 
tant ens fa, importarem 
les nostres pròpies més 
endavant. No cal que els 
polígons siguin 
colindants. 



Digitalitzar un acord 
Retallar polígons a mà: l’acord només actua sobre un tipus d’ambient dins la finca, per 
exemple: cingleres i tarteres, ho podem veure amb una ortofoto (descarregada del vissir) 

1 2 

*desem l’acord amb un nom nou  
1- ens posem en mode d’edició 
2- “herramienta de nodos”: molt 
intuïtiva, permet moure els punts, 
eliminar-los... 
3- tornem a clicar el llapis i ens 
demanarà si desem els canvis de la 
capa, convé anar fent-ho sovint si la 
digitalització és llarga 

INTERESSANT: quan editem, activar 
configuración > opciones de 
autoensamblado per la capa en 
qüestió. Ajuda a ajustar polígons 
que es toquen però no ens convé 
que solapin 



Digitalitzar un acord 
Retallar polígons d’acord amb els límits 
d’alguna altra font de dades: l’acord és 
només la part de la finca dins de Xarxa 
Natura 2000  

1- Vectorial > herramientas de geoproceso* > 
intersección 
2- Seleccionem la capa de la finca com a “capa 
de entrada” i la XN 2000 com a “intersección” 
3- genera una nova capa “intersección” que 
podem desar (botó dret sobre la cap > guardar 
como) 

*Bon tutorial eines de geoprocés: https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-
geoprocesamiento-en-gis/  

https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/
https://mappinggis.com/2014/10/herramientas-de-geoprocesamiento-en-gis/


Incorporar dades 



Incorporar dades 

FANTÀSTIC! 
Ja tenim mapa de l’acord, 
però, mirem les dades 
associades... Són les que 
arrosseguem del cadastre! 

Obrir taula d’atributs 



Eviteu accents i 
caràcters especials o 

que no siguin de 
l’alfabet anglosaxó, 

ens donaran 
problemes tard o 

dora! ¨, `, ´, 
 ç, ñ, !, ?... 



Incorporar dades 
OPCIÓ 1: manualment des de QGIS 

Activem mode edició 

Eliminem tots els 
camps que no ens 
interessin 

Tipus de dades: Número 
decimal, enter, text... 

Llargada en nombre de 
lletres o xifres 

Xifres decimals 



Incorporar dades 
OPCIÓ 2: importar una taula 

1. Generem una taula amb un full de càlcul, IMPORTANT: cal crear alguna 
columna idèntica a alguna existent a la nostra capa SIG (e.g. Nom_acord), 
per a què QGIS pugui associar les dues taules 

2. Deixem els camps d’àrees en blanc perquè els podem calcular amb 
precisió amb SIG 

3. Desar com a “csv delimitat per comes” 
4. Obrir el fitxer en un editor de text: veiem que els camps estan delimitats 

per “;” 



Incorporar dades 
OPCIÓ 2: importar una taula 

1. Des de Qgis, 
afegim una 
capa de text 
delimitat. 
Atenció a les 
opcions! 



1. Doble click a la capa de l’acord 
al Panel de capas 

2. Dins d’uniones, cliquem el “+” i 
seleccionem la capa de dades 
importada i el camp idèntic 
entre les dues capes 
(Nom_acord en el nostre cas) 

3. Ens assegurem que no hi hagi 
cap “Prefijo de campo” 

4. Finalment, cal desar la capa 
amb els nous camps units com 
una nova capa. 

 

Incorporar dades 
OPCIÓ 2: importar una taula 

FET! 



Combinar polígons en 
un sol fitxer 



Combinació de capes 

Crucial: els camps que vulguem que es combinin amb un 

de sol han de tenir exactament el mateix títol (e.g. Superficie, 
Nom_acord...) i ser del mateix tipus (nombre enter, decimal o 
text). Cal tenir-ho en compte a l’afegir les dades. 

Però si us n’heu oblidat,  

que no cunda el pánico!  
Es pot arreglar... 

Vectorial > herramientas de gestións de datos > combinar capas vectoriales 



Combinació de capes 

Podem seleccionar tantes capes 
com vulguem combinar sempre 
que les tinguem obertes 

Després: reviseu que la nova capa “Combinado” tingui tots els camps i no se 
n’hagin repetit (sol passar quan dos camps tenen el títol diferent). Podeu 
solucionar-ho editant manualment la taula d’atributs. 



Si dóna missatges d’error: Reviseu que els camps siguin el mateix tipus 
de dades, si en algun cas no ho són els podeu modificar: 

Combinació de capes 

1. Ver > Paneles > Caja de Herramientas 

2. Geoalgoritmos de 
Qgis > Herramientas de 
Tabla vectorial > 
Rehacer campos 



Combinació de capes 

Eina “Rehacer campos” 
Important! Fixar-se que hi hagi 
la capa a la qual volem canviar 
els camps! I clicar “Cargar 
campos” 

Seleccionar el tipus apropiat: 
• Integer: Num. Enter 
• Double: decimal 
• String: text 

Fixem també el length i precision 

Generarà una nova capa “Rehecho” que haurem de desar si volem conservar, no es 
modificar directament sobre la capa combinada! 



Anàlisis bàsiques 
 



Anàlisis bàsiques 
 

1. Càlcul de superfícies: quan la superfície de l’acord no 
coincideix amb la finca, podem obtenir aquesta dada amb SIG 
senzillament 

2. Selecció per atributs: ens serveix per saber quins polígons 
d’una capa sompleixen unes condicions descrites en la seva 
taula d’atributs 

3. Consulta espacial: ens serveix per saber quins polígons d’una 
capa sompleixen unes condicions descrites per altres capes. 
Per exemple: hàbitats presents, espais naturals protegits… 

4. Unió d’atributs per localització: Similar a l’anterior, ens 
permet incorporar els atributs d’interès a la nostra capa. 



Càlcul de superfícies 
1- Selecciona el mode d’edició (llapis) 
2- Obre la calculadora de camps: aquesta crea nous camps o genera dades en un camp 
existent a partir d’operacions diverses (matemàtiques, lògiques…) 

1 
2 

3 
3- podem decidir crear un nou camp o 
bé aprofitar-ne un ja creat (atenció, si el 
camp conté dades se sobreescriuran) 
4- posem nom i característiques al nou 
camp o en triem un dels existents 
5- Seleccionem amb doble clic “$area” o 
“area” dins el subapartat geometria i 
apareixerà a l’esquerra 
6- Aceptar 
El nou camp apareixerà a la taula 
d’atributs 

4 

5 

6 



Selecció per atributs 

Ens permet 
seleccionar el 
camp que volem 
consultar, 
l’operador.... 
Definir la 
consulta 

Obrint el desplegable podem encadenar 
seleccions, generar noves seleccions... 



Selecció per atributs 

• On són les poblacions de Gentiana 
angustifolia i Asplenium seelosii? 

• Quines s’han descrit després de 2010? 



Consulta espacial 

Vectorial>consulta espacial 

La nostra capa, de la 
qual volem conèixer 
alguna característica 

Capa on hi ha la 
informació que volem 
consultar 

Relació entre les dues 
capes que s’ha de 
complir 



Consulta espacial 

Número de polígons que compleixen el criteri 

Des d’aquí podem 
encadenar 
seleccions, generar 
noves seleccions... 

*Podem desar la selecció com un nou fitxer fent botó dret sobre la capa, “guardar como...” 
i marcant la opció de desar només els objectes seleccionats. 



Consulta espacial 

• Quines poblacions de flora protegides es 
troben en espais XN 2000? 



Unir atributs per localització 
vectorial > herramienta y gestión de datos > unir atributos por localización 



Unir atributs per localització 

Capa on volem afegir 
atributs 

Capa d’on volem 
capturar atributs 

Relació entre les dues 
capes per capturar les 
dades 

Es genera una nova capa “Capa unida” i si ha sortir bé podem desar-la (botó dret> 
Guardar como...) 



Unir atributs per localització 
És fàcil que en el procés de digitalització haguem generat geometries no vàlides 
(solen ser punts duplicats, llaços...), en aquest cas, no podrem unir atributs. Com 
detectar-los? 

1- Comprovar validesa de la capa: herramientas de geometría>comprobar validez. 
Genera una capa vàlida, una no vàlida i errors. Treballem amb la capa no vàlida. 
2- Vectorial>comprobador de topología: anem a configuracion (clau anglesa) i 
definim reglas: 
 



Unir atributs per localització 

Al panell de comprovador de 
topologías click a validar i ens 
donarà una llista de tots els 
errors: els hem d’anar 
comprovant 1 a 1. Ajuda mirar 
la informació dels polígons 
sobre la capa no valida, l’últim 
camp indica què està 
malament. 
 



Gràcies per la vostra atenció! 

Amb el suport de: 


