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1. ANNEX-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L’INVENTARI
D’ESPAIS VERDS
Aquest annex descriu el model de dades de la base geogràfica, les condicions de captura i
manteniment de la informació de l’inventari d’espais verds.
Aquesta descripció es comuna per l’inventari dels sectors I, II i III. En els punts no comuns
s’indicarà les característiques o procediment concret diferenciat per cada un dels sectors. El
model de dades i condicions de captura i manteniment de l’inventari del lot IV – jardineres, es
descriu en un apartat especial.

1.1.

Model de dades de l’inventari d’espais verds sectors I, II i III

L’inventari recull els elements de gestió dels espais verds que es defineixen en diferents
objectes. Aquests objectes de l’inventari tenen uns atributs i una representació geomètrica
associada.
Els objectes que formen part de l’inventari d’espais verds són els sectors, les unitats de gestió
(UG), els subespais, els arbres i les fonts. Cada objecte es defineix en una taula on s’indica la
seva geometria i la seva informació associada definida en els atributs:
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TAULES SECTOR I, II i III
Objecte
SECTOR

Nom Taula

Tipus Geometria

PIJ_SECTORS_PJ

Descripció

Polígon

Sectors de gestió dels espais verds de parcs i jardins. Sectors I, II i III

UNITAT DE GESTIÓ PIJ_UG_ESPAIVERD

Multipolígon

Unitats de gestió dels espais verds

SUBESPAI

PIJ_SUBESPAIVERD

Polígon

Supespais segons tipologia de superfície. Un o varis subespais formen una unitat de gestió.

ARBRES

PIJ_ARBRES_EV

Punt

Ubicació arbres (o escocells en cas que no hi hagi arbre) dins els espais verds.

FONTS

PIJ_FONTS

Punt

Fonts

Hi ha diferents atributs el valor dels quals està condicionat als valors existents en una taula de
dominis. El valor per aquest camp només podrà ser un dels valors existents a la taula o al llistat
de dominis indicats. Si cal afegir un nou valor a les taules de dominis, es comunicarà a la DTM i
s’afegirà a la taula de dominis.



SECTORS (taula PIJ_SECTORS_PJ)

El municipi es divideix en tres sectors o zones de gestió de l’espai verd que delimiten l’àmbit
geogràfic de cada un dels tres lots.
Aquestes zones queden definides geomètricament per polígons, de manera que qualsevol
punt del municipi pertany a un i només un dels tres sectors. El sectors queden identificats de
manera única pel valor de l’atribut NOMSECTOR.
Totes les unitats de gestió, subespais i arbres han de pertànyer a un sector i s’indicarà en els
seus respectius atributs: SECTOR o SECTOR_PJ.
SECTORS
ATRIBUT
ID1
NOMSECTOR
SUPERFICIE
GEOMETRY



TIPUS
Autonumèric
Text
Número
Geometria

CLAUS/ÍNDEXS
Clau primària
Index - valor únic

nom taula: PIJ_SECTORS_PJ
DOMINI

Descripció
Camp autonumèric
Nom sectors espais verds
Superfície del sector en m2
Geometria tipus polígon

UNITATS DE GESTIÓ (UG) (taula PIJ_UG_ESPAISVERDS):

Les unitats de gestió d’espais verds són zones definides per un o més polígons i identificades
amb un codi únic (CODI_UG) que tenen unes condicions de gestió similars i una ubicació amb
relació de proximitat.
La geometria de la taula d’espais verds PIJ_UG_ESPAISVERDS és de tipus polígon multipart
(multipolígon). No hi pot haver solapament entre polígons de manera que un punt del municipi
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només pot pertànyer a una única unitat de gestió d’espais verds o a cap si no es troba en cap
espai verd.

UNITATS DE GESTIÓ
ID1

ATRIBUT

TIPUS
Autonumèric

Clau primària

CODI_UG

Text

Index - valor únic

NOM_UG
DESC_UG
DESC_LOC
GESTOR
CONG_GEST

Text
Text
Text
Text
Text

CATEGORIA

Text

OBS
SECTOR

Text
Text

BARRI

Text

AREA
PERIMETRE
DATA_ACTU
GEOM

Número
Número
Data
Geometria

nom taula: PIJ_UG_ESPAISVERDS

CLAUS/ÍNDEXS

Clau forana (PIJ_SECTORS_EV.NOMSECTOR)

DOMINI

Descripció
Camp autonumèric

[EV1nnn] - Sector I
[EV2nnn] - Sector II
[EV3nnn] - Sector III

Codi identificiació de la unitat de gestió de l'espai verd. El codi és un text de 6 caràcters
amb el format (EVxnnn), on x indica el sector al que pertany (1:Sector I, 2:Sector II i
3:Sector III) o nnn és un valor numèric únic que identifica la UG dins el sector.

Nom de la unitat de gestió
Descripció de la unitat de gestió
Descripció ubicació de la unitat de gestió
Gestor
Condicions de gestió
Categoria de l'espai verd segons domini de categories. Valor limitat a la taula de
PIJ_DOM_CATEGORIA
dominis
Observacions
Sector espais verds al que pertany
Consell de barri al que pertany la unitat de gestió segons la taula de barris. Valor limitat
DIVTER_CONSELLDEBARRI
a la taula de dominis
Superfície en m2
Perímetre en m
Data actualització o revisó UG
Geometria tipus multipolígon

El valor del codi CODI_UG és únic per cada unitat de gestió. Els tres primers caràcters del codi
venen determinats pel sector al que pertany la unitat de gestió, i els últims caràcters són valors
numèrics únics per cada UG dins un sector.
Les unitats de gestió (UG) s’identifiquen a l’atribut NOM_UG segons el nom de la plaça, parc,
jardí o carrer de l’espai principal que ocupen. Les UG pertanyen a una de les categories
definides en la taula de domini de categories, aquesta s’indica a l’atribut CATEGORIA.
Cada UG s’assigna a un únic consell de barri (indicat a l’atribut BARRI) tot i que
geomètricament es pot superposar a un o més consells de barri. S’assignarà a un consell de
barri o altre segons si la major part de la superfície del polígon de l’UG estigui dins del polígon
del consell de barri.

Exemple unitat de gestió EV3082
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SUBESPAIS (taula PIJ_UG_SUBESPAIS):

Les unitats de gestió es divideixen en subespais. Els subespais són polígons que delimiten dins
una unitat de gestió la mateixa tipologia de superfície.
La taula que defineix la geometria i atributs dels subespais és PIJ_UG_SUBESPAIS.

SUBESPAIS
ATRIBUT

CLAUS/ÍNDEXS

nom taula: PIJ_UG_SUBESPAIS

ID

TIPUS
Autonumèric

Clau primària

DOMINI

CODI_SUBE

Número

Index - valor únic

CODI_UG
SECTOR

Text
Text

Clau forana (PIJ_UG_ESPAISVERDS.CODI_UG)
Clau forana (PIJ_SECTORS_EV.NOMSECTOR)

TIPUS_SUBE

Text

PIJ_DOM_TIPSECTOR

TIPUS_REG

Text

PIJ_DOM_TIPREG

OBSERV
AREA
PERIMETRE
DATA_ACTU
GEOMETRY

Text
Número
Número
Data
Geometria

Descripció
Camp autonumèric

Segons sector:
Sector I - (10.000-29.999) Codi d'identificació del subespai. Aquest codi és únic per cada subespai i el seu rang de
Sector II - (30.000-49.999) valors depèn del sector en el que es troba
Sector III -(50.000-69.999)
Codi d'untitat de gestió d'espais verds al que pertany el subespai
Sector al que pertany el subespai
Tipus de subespai segons tipologia de superfície. Rang de valors segons taula dominis
(prats, gespes…)
Indica el tipus de reg del subespai. El valor del tipus de reg està limitat a la taula de
dominis (degoteig, difusió…)
Observacions de gestió del subespai
Superfície en m2
Perímetre en m
Data última actualització o revisió subespai
Geometria tipus polígon

La geometria és de tipus polígon. No hi pot haver solapament entre polígons i qualsevol punt
dins una unitat de gestió dels espais verds ha de pertànyer a un i només un subespai. No hi pot
haver cap punt dins una unitat de gestió que no pertanyi a cap subespai.
La geometria resultant de la unió geomètrica de diferents subespais que pertanyen a la
mateixa unitat de gestió (CODI_UG) ha de ser exactament igual a la geometria de la unitat de
gestió a la que pertanyen. És a dir, els límits entre subespais que es toquen han de coincidir. I
els límits compartits entre subespais i la unitat de gestió que els delimita també han de
coincidir geomètricament.
Cada subespai s’identifica amb un codi únic (CODI_SUBE). És un codi numèric que ve
determinat pel sector al que pertany. Sector I valors del 10.000 a 29.999, Sector II valors del
30.000 al 49.999 i Sector III valors del 50.000 al 69.999.
L’atribut TIPUS_SUBE indica la tipologia superficial del subespai i el seu valor pertany al rang de
valors definit a la taula de dominis PIJ_DOM_TIPSECTOR. L’atribut TIPUS_REG indica si el
subespai disposa de reg i de quin tipus. El valor d’aquest atribut pertany al rang de valors
definit a la taula de dominis PIJ_DOM_TIPREG.
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Exemple subespais dins la UG EV3082



ARBRES (taula PIJ_ARBRES_EV)

Taula amb geometria puntual que indica la ubicació dels arbres.
ARBRES
ATRIBUT
ID2

TIPUS
Autonumèric

nom taula: PIJ_ARBRES_EV

CLAUS/ÍNDEXS

DOMINI

Clau primària
Index - valor únic

Descripció
Camp autonumèric

Segons sector:
Sector I - (10.000-29.999) Codi identificiació numèric de l'arbre. Aquest codi és únic per cada posició i el seu rang
Sector II - (30.000-49.999) de valors depèn del sector en el que es troba.
Sector III -(50.000-69.999)

CODI_ARBRE

Número

TIPUS_UG

Text

CODI_UG

Text

Clau forana (PIJ_UG_ESPAISVERDS.CODI_UG)

Codi unitat de gestió a la que pertany l'arbre

CODI_SUBE

Número

Clau forana (PIJ_UG_SUBESPAIS.CODI_SUBE)

Codi subespai al que pertany l'arbre

SECTOR_PJ

Text

Clau forana (PIJ_SECTORS_EV.NOMSECTOR)

BARRI

Text

DIVTER_CONSELLDEBARRI Consell de barri que correspon a la unitat de gestió a la que pertany l'arbre

ESP_NOM

Text

PIJ_DOM_NOMESPECIE

Nom de l'espécie de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

ESP_MIDA

Text

PIJ_DOM_MIDA

Mida de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

ESTAT

Text

PIJ_DOM_ESTAT

Estat de salut de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

BAIXES

Text

PIJ_DOM_BAIXES

Indica si l'arbre ha estat donat de baixa. Valor limitat a la taula de dominis

OBS

Text

Observacions

DATA_ACTU

Data

Data última actualització de les dades a l'inventari

GEOMETRY

Geometria

Geometria tipus punt

[EV]

Tipus unitat de gestió a la que pertany l'arbre. En tots els casos el valor és EV

Sector de parcs i jardins al que pertany l'arbre

L’atribut CODI_ARBRE és l’identificador dels punts que determinen la ubicació dels arbres.
Aquest atribut és numèric i el rang de valors possibles ve determinat pel sector al que pertany
l’arbre. Aquest codi és únic i és manté per la mateixa posició de l’arbre, tot i que els seus
atributs poden variar. Per exemple:
1. Un arbre mort passarà a estar de baixa i més endavant pot canviar un altre cop a
alta i també pot canviar l’atribut de l’espècie d’arbre si hi ha una replantació amb
una nova espècie. Aquest arbre mantindrà sempre el mateix codi i ubicació.
2. Quan desapareix un arbre sense que el seu estat sigui de baixa, si no que ja no és
preveu la replantació de cap nou arbre en el mateix lloc (per exemple per motius
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d’obres que hagin canviat el carrer) aquest element - registre s’eliminarà de la
taula d’arbres.
3. Si es detecta un nou arbre que no està inventariat en les taules actuals, es donarà
d’alta i s’afegirà un nou registre a la taula d’arbres PIJ_ARBRES_EV i se li assignarà
un nou CODI_ARBRE únic.
4. Si es detecta un error en la posició de l’arbre, es pot corregir la seva ubicació
movent l’element sense variar l’atribut CODI_ARBRE.
L’atribut ESP_NOM indica el nom de la espècie i el seu valor pertany al rang de valors definit a
la taula de dominis PIJ_DOM_NOMESPECIE. L’atribut ESP_MIDA indica la mida de l’arbre i el
seu valor pertany al rang de valors definit a la taula de dominis PIJ_DOM_MIDA (jove, adult,
vell). L’atribut ESTAT indica l’estat de salut de l’arbre i el seu valor pertany al rang de valors
definit a la taula de dominis PIJ_DOM_ESTAT (bo, mig, dolent). L’atribut BAIXES indica si un
arbre està o no de baixa, i en quina fase (mort, soca, buit) i el seu valor pertany al rang de
valors definit a la taula de dominis PIJ_DOM_NOMESPECIE.

Exemple de representació dels arbres



FONTS (taula PIJ_FONTS)

Taula amb geometria puntual que indica la ubicació de les fonts.
FONTS
ATRIBUT
ID1

TIPUS
Autonumèric

CODI_FONT

Text

POTABLE
DATA_ACTU
SECTOR_PJ
BARRI
OBS
GEOM

Text
Data
Text
Text
Text
Geometria

CLAUS/ÍNDEXS

Index - valor únic

Clau forana (PIJ_SECTORS_EV.NOMSECTOR)

nom taula: PIJ_FONTS
DOMINI

Descripció
Camp autonumèric
Codi identificiació de la font. El codi és un text de 5 caràcters amb el format (Fxnnn), on
x indica el sector al que pertany (1:Sector I, 2:Sector II i 3:Sector III) o nnn és un valor
numèric únic que identifica la font dins el sector.
Si/No - indica si l'aigua és o no és potable
Data actualització o revisóde la font
Sector de parcs i jardins al que pertany l'arbre
DIVTER_CONSELLDEBARRI Consell de barri al que pertany la font
Observacions
Geometria tipus punt
[F1nnn] - Sector I
[F2nnn] - Sector II
[F3nnn] - Sector III
(si, no)
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L’atribut CODI_FONT és l’identificador dels punts que simbolitzen les fonts i és únic per cada
punt. Els dos primers caràcters del codi venen determinats pel sector al que pertany la font, i
els últims caràcters són valors numèrics únics per cada font dins un sector.
L’atribut SECTOR_PJ indica a quin sector pertany la font i l’atribut BARRI indica a quin consell
de barri està ubicada. Les fonts poden estar dins o fora de les unitats de gestió.

Exemple de representació de les fonts

Si l’adjudicatari considera necessari recollir i mantenir informació addicional relacionada amb
les unitats de gestió, subespais, arbres o fonts ho podrà fer en una taula i fitxer complementari
que es relacionarà amb la taula principal amb l’identificador únic. En cap cas s’afegiran més
atributs dels que hi ha definits en aquest annex a cap de les taules descrites. Si es considera
imprescindible l’ús d’un nou atribut, es farà una proposta a la DTM per la seva valoració. Les
entregues de dades s’ajustaran al model de dades descrit.

Relacions entre objectes i les taules
El model de dades segueix una organització jeràrquica dels objectes definida per la relació
d’inclusió geomètrica dels elements.
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Els sectors (PIJ_SECTORS_PJ) es troben en el nivell més alt i divideixen el municipi en tres zones
de manera que tot punt del municipi pertany a un dels tres sectors.
A un nivell inferior es troben les unitats de gestió (PIJ_UG_ESPAISVERDS) que pertanyen a un i
només un sector segons la relació d’inclusió geomètrica. L’atribut que les relaciona és l’atribut
sector (PIJ_SECTORS_PJ.NOMSECTOR = PIJ_UG_ESPAISVERDS.SECTOR). Hi ha punts del municipi que
no pertanyen a cap unitat de gestió (zones fora dels espais verds).
Per sota de les unitats de gestió hi ha els subespais (PIJ_UG_SUBESPAIS). L’atribut CODI_UG indica
a quina unitat de gestió pertany el subespai (el polígon del subespai està geomètricament dins
del polígon de la UG). L’atribut SECTOR indica a quin sector pertany el subespai (el polígon del
subespai està geomètricament dins del polígon del sector). Un subespai sempre ha de
pertànyer a una unitat de gestió.
Finalment els arbres (PIJ_ARBRES_EV) estan inclosos dins un subespai que a la vegada pertany a
una unitat de gestió i a un sector. Un arbre sempre ha d’estar dins un subespai.
Les fonts (PIJ_FONTS) pertanyen a un sector i s’indica en l’atribut SECTOR_PJ. Les fonts poden
estar dins o fora de les unitats de gestió.
Si durant el manteniment de l’inventari cal modificar o afegir algun d’aquests objectes, caldrà
tenir en compte la seva relació geomètrica i d’atributs. De manera que si es modifica el
contorn del polígon que defineix la unitat de gestió, caldrà modificar el mateix contorn del
subespai corresponent i es farà el mateix si el que cal modificar és el subespai.
Si és modifica el polígon que defineix un subespai cal comprovar si aquest subespai contenia
algun arbre i si aquest arbre continua inclòs al mateix subespai o ha canviat de subespai. Si és
així caldrà actualitzar els atributs de la taula d’arbres per indicar el nou subespai que el conté.
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Aquestes relacions permeten comptar i llistar els arbres i la superfície segons tipologies que
pertanyen a cada unitat de gestió, subespai o sector.
Model de dades de l’inventari lot IV – jardineres i patis d’equipaments municipals
Els objectes que formen part de l’inventari d’espais verds lot IV- jardineres i patis
d’equipaments municipals són les jardineres, unitats de gestió, subespais i arbres. Cada
objecte es defineix en una taula on s’indica la seva geometria i la seva informació associada
definida en els atributs:
TAULES LOT IV
Obecte

Nom Taula

Tipus Geometria

Descripció

UNITAT DE GESTIÓ PIJ_UG_ESPAIVERD

Multipolígon

Unitats de gestió dels espais verds

SUBESPAI

PIJ_SUBESPAIVERD

Polígon

Supespais segons tipologia de superfície. Un o varis subespais formen una unitat de gestió.

ARBRES

PIJ_ARBRES_EV

Punt

Ubicació arbres (o escocells en cas que no hi hagi arbre) dins els espais verds.

JARDINERES

PIJ_JARDINERES

Punt

Ubicació de les jardineres

Tots aquests objectes pertanyen al Sector IV. El sector IV és un sector sense representació
geomètrica i que s’indica únicament en els atributs de sector dels objectes UG, subespai, arbre
i jardinera per indicar que formen part del lot IV.


UNITATS DE GESTIÓ (taula PIJ_UG_ESPAISVERDS – LOT IV):

Les característiques en quan atributs, representació i captura són les mateixes que per la
mateixa taula d’unitats de gestió dels sectors I, II i III; amb l’única diferència que en aquest cas
totes les UG pertanyen al sector IV que no té representació geomètrica. Les UG d’aquest
sector es poden trobar en qualsevol punt del municipi.
UNITATS DE GESTIÓ - LOT IV
ATRIBUT

CLAUS/ÍNDEXS

nom taula: PIJ_UG_ESPAISVERDS

ID1

TIPUS
Autonumèric

DOMINI

Clau primària

CODI_UG

Text

Index - valor únic

NOM_UG
DESC_UG
DESC_LOC
GESTOR
CONG_GEST

Text
Text
Text
Text
Text

CATEGORIA

Text

OBS

Text

SECTOR

Text

[Sector IV]

BARRI

Text

DIVTER_CONSELLDEBARRI

AREA
PERIMETRE
DATA_ACTU
GEOM

Número
Número
Data
Geometria

[EV4nnn]

PIJ_DOM_CATEGORIA

Descripció
Camp autonumèric
Codi identificiació de l'espai verd. El codi és un text de 6 caràcters amb el format
(EV4nnnn) on nnnn és un valor numèric únic que identifica la UG dins el sector IV
Nom de la unitat de gestió
Descripció de la unitat de gestió
Descripció ubicació de la unitat de gestió
Gestor
Condicions de gestió
Categoria de l'espai verd segons domini de categories. Valor limitat a la taula de
dominis
Observacions
Text que indica que les jardineres pertanyen al Sector IV sense representació geogràfica
Consell de barri al que pertany la unitat de gestió segons la taula de barris. Valor limitat
a la taula de dominis
Superfície en m2
Perímetre en m
Data actualització o revisó UG
Geometria tipus multipolígon
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El valor del codi CODI_UG és únic per cada unitat de gestió. Els tres primers caràcters del codi
venen determinats pel sector al que pertany la unitat de gestió [EV4] indica que pertany al
sector IV. Els últims caràcters són valors numèrics únics per cada UG dins d’aquest sector.


SUBESPAIS (taula PIJ_UG_SUBESPAIS – LOT IV):

Les característiques en quan atributs, representació i captura són les mateixes que per la
mateixa taula de subespais dels sectors I, II i III; amb l’única diferència que en aquest cas totes
les UG pertanyen al sector IV que no té representació geomètrica.

SUBESPAIS - LOT IV
ATRIBUT

CLAUS/ÍNDEXS

nom taula: PIJ_UG_SUBESPAIS

ID

TIPUS
Autonumèric

Clau primària

DOMINI

CODI_SUBE

Número

Index - valor únic

CODI_UG

Text

Clau forana (PIJ_UG_ESPAISVERDS.CODI_UG)

SECTOR

Text

[Sector IV]

TIPUS_SUBE

Text

PIJ_DOM_TIPSECTOR

TIPUS_REG

Text

PIJ_DOM_TIPREG

OBSERV
AREA
PERIMETRE
DATA_ACTU
GEOMETRY

Text
Número
Número
Data
Geometria

Descripció
Camp autonumèric

Segons sector:
Codi d'identificació del subespai. Aquest codi és únic per cada subespai i el seu rang de
Sector IV -(70.000-99.999) valors depèn del sector en el que es troba (70,000-99,999)
Codi d'untitat de gestió d'espais verds al que pertany el subespai
Text que indica que les jardineres pertanyen al Sector IV sense representació geogràfica
Tipus de subespai segons tipologia de superfície. Rang de valors segons taula dominis
(prats, gespes…)
Indica el tipus de reg del subespai. El valor del tipus de reg està limitat a la taula de
dominis (degoteig, difusió…)
Observacions de gestió del subespai
Superfície en m2
Perímetre en m
Data última actualització o revisió subespai
Geometria tipus polígon

El valor del codi CODI_SUBE és únic per cada unitat de gestió. Es un valor numèric dins el rang
70.000-99.999. A l’atribut SECTOR, s’indica el Sector IV, ja que és el sector sense representació
geogràfica al que pertanyen tots els subespais.


ARBRES (taula PIJ_ARBRES_EV)

Les característiques en quan atributs, representació i captura són les mateixes que per la
mateixa taula de subespais dels sectors I, II i III; amb la única diferència que en aquest cas tots
els arbres pertanyen al sector IV que no té representació geomètrica.
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ARBRES -LOT IV
ATRIBUT

nom taula: PIJ_ARBRES_EV

ID2

TIPUS
Autonumèric

CLAUS/ÍNDEXS

DOMINI

Clau primària

Descripció

CODI_ARBRE

Número

Index - valor únic

TIPUS_UG

Text

CODI_UG

Text

Clau forana (PIJ_UG_ESPAISVERDS.CODI_UG)

CODI_SUBE

Número

Clau forana (PIJ_UG_SUBESPAIS.CODI_SUBE)

SECTOR_PJ

Text

Clau forana (PIJ_SECTORS_EV.NOMSECTOR)

BARRI

Text

DIVTER_CONSELLDEBARRI Consell de barri que correspon a la unitat de gestió a la que pertany l'arbre

ESP_NOM

Text

PIJ_DOM_NOMESPECIE

Nom de l'espécie de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

ESP_MIDA

Text

PIJ_DOM_MIDA

Mida de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

ESTAT

Text

PIJ_DOM_ESTAT

Estat de salut de l'arbre. Valor limitat a la taula de dominis

BAIXES

Text

PIJ_DOM_BAIXES

Indica si l'arbre ha estat donat de baixa. Valor limitat a la taula de dominis

OBS

Text

Observacions

DATA_ACTU

Data

Data última actualització de les dades a l'inventari

GEOMETRY

Geometria

Geometria tipus punt

Camp autonumèric
Segons sector:
Codi identificiació arbre o escocell. Aquest codi és únic per cada posició i el seu rang de
Sector IV -(70.000-99.999) valors depèn del sector en el que es troba.
[EV]

Tipus unitat de gestió a la que pertany l'arbre. En tots els casos el valor és EV
Codi unitat de gestió a la que pertany l'arbre
Codi subespai al que pertany l'arbre
Sector de parcs i jardins al que pertany l'arbre

L’atribut CODI_ARBRE és l’identificador dels punts que determinen la ubicació dels arbres.
Aquest atribut és numèric i el rang de valors possibles ve determinat pel sector al que pertany
l’arbre (70.000-99.999). A l’atribut SECTOR_PJ, s’indica el Sector IV, ja que és el sector sense
representació geogràfica al que pertanyen tots els arbres.


JARDINERES (taula PIJ_JARDINERES – LOT IV):

Taula amb geometria puntual que indica la ubicació de les jardineres.

JARDINERES
ATRIBUT
ID1
CODI_JARD
SECTOR_PJ
BARRI
MODEL
MARCA
TIPUS_REG
OBS
DATA_ACTU
GEOMETRY

TIPUS
Autonumèric
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Data
Geometria

CLAUS/ÍNDEXS
Index - valor únic

nom taula:PIJ_JARDINERES
DOMINI

Descripció
Camp autonumèric
Codi identificiació de la jardinera (J0000)
[Sector IV]
Text que indica que les jardineres pertanyen al Sector IV sense representació geogràfica
DIVTER_CONSELLDEBARRI Consell de barri al que pertany la jardinera
Model de jardinera
Marca de jardinera
Tipus de reg
Observacions
Data actualització o revisó jardinera
Geometria tipus punt

L’atribut CODI_JARD és l’identificador únic dels punts que determinen la ubicació de les
jardineres. A l’atribut SECTOR_PJ, s’indica el Sector IV, ja que és el sector sense representació
geogràfica al que pertanyen totes les jardineres.
Taules de dominis
Tal i com s’ha indicat en la descripció de les diferents taules de dades, hi ha atributs que tenen
el seu valor limitat a un llistat de valors (s’indica en la descripció de la taula quins valors són
vàlids) o limitat a una taula de dominis.
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Les taules de dominis són les següents:
TAULA DOMINIS
PIJ_DOM_NOMESPECIE
PIJ_DOM_MIDA
PIJ_DOM_ESTAT
PIJ_DOM_BAIXES
PIJ_DOM_TIPSECTOR
PIJ_DOM_TIPREG
PIJ_DOM_CATEGORIA

DADES
Noms de les espècies d'arbres
Mida de l'arbre
Estat de salut dels arbres
En cas de baixa, tipus de baixa de l'arbre
Tipologia de superfície del subespai
Tipus de reg
Categoria de la unitat de gestió

També s’inclou la taula de consells de barri amb geometria, per poder assignar a cada element
el consell de barri que correspon.
TAULA
DIVTER_CONSELLDEBARRI

DADES
Consell de barri

I els valors possibles de cada taula i la seva descripció és la següent:
DOM_MIDA
DESCRIPCIO
Arbre jove, en fase d’implantació i desenvolupament. Que necessita atencions de reg, vigilància d’aspres i tutors, poda de formació, etc.
Arbre adult, madur, ben implantat
Arbre vell, senescent, en fase de reculada

NOM
jove
adult
vell

DOM_ESTAT
DESCRIPCIO

NOM
bo
mig
dolent

Estat general de l’arbre correcte, normal
Estat general de l’arbre mitjà
Estat general de l’arbre dolent, que necessita alguna atenció especial o intervenció concreta

NOM
NULL
soca
mort
buit

DOM_BAIXES
DESCRIPCIO
La casella buida per quan no es tracta d’una baixa, valor per defecte.
En l’emplaçament de l’arbre es troba la soca de l’arbre anterior mort i talat, pendent d’arrabassar
Arbre mort, pendent de tala i arrabassament
Espai d’arbre que es troba buit, sense ocupar

DOM_TIPSECTOR
nom

descripció

altres superfícies plantades Altres superfícies plantades (arbustos, mates, entapissants i flor de temporada)
prats naturals

Prats naturals (tipologies E i F de la NTJ14G: Manteniment de gespes no esportives i prats), juliol 1997

gespes

Gespes (tipologies A, B, C i D de la NTJ14G: Manteniment de gespes no esportives i prats), juliol 1997

paviments durs

Paviments durs, que són superfícies pavimentades completament impermeables

paviments tous

Paviments tous (sauló, sorra, graves, etc), que són superfícies permeables no plantades

massa forestal

massa forestal

làmines d'aigua

Làmines i superfícies d'aigua en estanys, llacs o fonts ornamentals, o be en cursos d'aigua permanents
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DOM_TIPREG
NOM
NULL
sense reg
aspersió
difusió
degoteig
reg manual

DESC
No avaluat (o sense dades)
No compta amb cap mena de reg
Es rega per mitjà d'una xarxa de reg per aspersió
Es rega per mitjà d'una xarxa de reg per difusió
Es rega per mitjà d'una xarxa de reg localitzat per degoteig
Es rega per mitjà de reg manual

DOM_TIPSECTOR
nom

descripció

altres superfícies plantades

Altres superfícies plantades (arbustos, mates, entapissants i flor de temporada)

prats naturals

Prats naturals (tipologies E i F de la NTJ14G: Manteniment de gespes no esportives i prats),
juliol 1997

gespes

Gespes (tipologies A, B, C i D de la NTJ14G: Manteniment de gespes no esportives i prats),
juliol 1997

paviments durs

Paviments durs, que són superfícies pavimentades completament impermeables

paviments tous

Paviments tous (sauló, sorra, graves, etc), que són superfícies permeables no plantades

massa forestal

massa forestal

làmines d'aigua

Làmines i superfícies d'aigua en estanys, llacs o fonts ornamentals, o be en cursos d'aigua
permanents

DOM_TIPSECTOR
nom

descripció

altres superfícies plantades

Altres superfícies plantades (arbustos, mates, entapissants i flor d

prats naturals

Prats naturals (tipologies E i F de la NTJ14G: Manteniment de ges

gespes

Gespes (tipologies A, B, C i D de la NTJ14G: Manteniment de gespe

paviments durs

Paviments durs, que són superfícies pavimentades completament

paviments tous

Paviments tous (sauló, sorra, graves, etc), que són superfícies perm

massa forestal

massa forestal

làmines d'aigua

Làmines i superfícies d'aigua en estanys, llacs o fonts ornamentals

DOM_CATEGORIA
NOM
altres espais lliures
elements de vialitat
espais de transició amb l’entorn
espais verds en equipaments
espais vinculats a la xarxa hidrogràfica
jardins
parcs
pendent de desenvolupar
places arbrades

DESC
Espais lliures en sòl urbà de titularitat pública fora del sistema d’espais lliures, viari, o hidrogràfic
Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, normalment sense accés d’usuaris
Ubicats al límit del sòl urbà amb el no urbanitzable, amb poca freqüentació, i constituïts per cobertes forestals
Jardins que es troben dins el recinte dels diferents equipaments municipals o serveis tècnics
Espais de la xarxa hidrogràfica dels que l’Ajuntament en fa manteniment
Espais de dimensions mitjanes o petites i amb components de vegetació complexos i/o heterogenis
Espais de dimensions grans i amb components de vegetació complexos i/o heterogenis
Aquells espais verds inclosos en sectors de desenvolupament urbanístic, que encara no són d’ús públic
Places incloses a l’àmbit dels espais verds però amb arbres com a únic element de vegetació
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DOM_NOMESPECIE
NOMESPECIE
NOMESPECIE
000 espècie no identificada
Nerium oleander
Abies alba
Olea europaea
Abies sp
Paulownia tomentosa
Abies x masjoanis
Phoenix dactylifera
Acacia dealbata
Photinia x fraseri 'Red Robin'
Acer campestre
Picea abies
Acer negundo
Picea glauca
Acer palmatum
Pinus halepensis
Acer platanoides
Pinus lambertiana
Acer pseudoplatanus
Pinus nigra
Acer saccharinum
Pinus pinea
Acer x freemanii 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE®
Pittosporum tobira
Aesculus hippocastanum
Platanus x acerifolia 'Bloodgood'
Ailanthus altissima
Platanus x acerifolia 'Pyramidalis'
Albizia julibrissin
Platanus x acerifolia (P. hispanica)
Arbutus unedo
Podocarpus neriifolius
Bauhinia purpurea
Populus alba
Betula pendula
Populus alba 'Pyramidalis'
Brachychiton populneus
Populus nigra
Calocedrus decurrens
Populus nigra 'Italica'
Carpinus betulus
Populus simonii
Carpinus betulus 'Fastigiata'
Populus tremula
Castanea sativa
Populus x canadensis
Catalpa bignonioides
Prunus avium
Cedrus atlantica
Prunus cerasifera 'Nigra'
Cedrus atlantica f. glauca
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')
Cedrus atlantica f. glauca pendula
Prunus domestica
Cedrus deodara
Prunus dulcis (P. amygdalus)
Celtis australis
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Celtis sinensis
Prunus serrulata 'Kanzan'
Cercis siliquastrum
Pterocarya fraxinifolia
Chamaecyparis lawsoniana
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Chamaerops humilis
Pyrus communis 'Beech Hill'
Citrus aurantium
Quercus ilex
Citrus sinensis
Quercus palustris
Cupressus arizonica 'Glauca'
Quercus pubescens
Cupressus sempervirens
Quercus robur
Cupressus sempervirens 'Stricta'
Quercus robur 'Fastigiata Koster'
Cydonia oblonga
Quercus robur 'Fastigiata'
Diospyros kaki
Quercus rubra
Elaeagnus angustifolia
Quercus suber
Eriobotrya japonica
Robinia hispida
Ficus carica
Robinia pseudoacacia
Firmiana simplex
Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'
Fraxinus americana
Salix alba
Fraxinus angustifolia
Salix atrocinerea
Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Salix babylonica
Ginkgo biloba
Sambucus nigra
Gleditsia triacanthos
Schinus molle
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)
Grevillea robusta
Tamarix gallica
Hibiscus syriacus
Tamarix ramosissima (T. pentandra)
Ilex aquifolium f. argentea marginata
Taxus baccata
Jacaranda mimosifolia
Thuja sp
Juglans nigra
Tilia americana
Juglans regia
Tilia cordata
Koelreuteria bipinnata
Tilia platyphyllos
Koelreuteria paniculata
Tilia sp
Lagerstroemia indica
Tilia tomentosa
Laurus nobilis
Tilia x europaea
Ligustrum lucidum
Tipuana tipu
Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum'
('Variegatum')
Trachycarpus fortunei
Liquidambar styraciflua
Ulmus minor
Liriodendron tulipifera
Ulmus pumila
Magnolia grandiflora
Viburnum tinus
Malus 'Evereste'
Washingtonia robusta
Malus domestica
Yucca elephantipes
Malus sp
Zelkova serrata
Malus x purpurea
x Chitalpa tashkentensis
Melia azedarach
x Cupressocyparis leylandii
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Sistema de coordenades i condicions de captura
El sistema de coordenades utilitzat serà el sistema de referència ETRS89 – projecció UTM fus
31N (EPSG:25831).
La delimitació geomètrica de les unitats de gestió i subespais es farà quan sigui possible en
base als elements de la cartografia topogràfica i amb el suport d’ortofotografíes que permetin
identificar les diferents tipologies de superfície. La posició dels polígons que defineixen les
zones no diferirà de la veritable en més de 80cm.
Quan dos objectes amb geometria de polígon (unitat de gestió o subespais) comparteixen un
límit, aquest haurà d’estar definit pels mateixos vèrtexs sense que es produeixin solapaments
o espais buits segons el cas.
Els arbres, les jardineres i les fonts es capturen pel centre de l’arbre, jardinera o font. Les
ubicacions es faran, sempre que sigui possible, en base als elements de la cartografia
topogràfica de l’ajuntament de Sant Cugat que es facilitarà en format WMS (i CAD en cas
necessari). L’ajuntament també facilitarà un servei WMS amb l’última ortofotografia
disponible. En cas de que els arbres o jardineres no estiguin posicionats a la cartografia
topogràfica, caldrà posicionar-los amb una precisió no inferior als 80cm.
Si es disposen d’altres sistemes de captura de dades com GPS, també es podran utilitzar
sempre i quan la precisió de la posició de l’element final recollit estigui dins de les precisions
definides.
Fitxers de dades
Les dades pròpies de l’inventari es distribuiran en format ‘ESRI Shapefile (SHP)’ pels elements
que contenen geometria i taules en format text ‘CSV’ per les taules sense geometria que
corresponen al llistat de valors dels diferents dominis.

15/16

Fitxer
PIJ_ARBRES_EV.shp
PIJ_SECTORS_PJ.shp
PIJ_UG_ESPAIVERD.shp
PIJ_SUBESPAIVERD.shp
PIJ_JARDINERES.shp
PIJ_FONTS.shp
DIVTER_CONSELLDEBARRI.shp
PIJ_DOM_BAIXES.csv
PIJ_DOM_ESTAT.csv
PIJ_DOM_MIDA.csv
PIJ_DOM_NOMESPECIE.csv
PIJ_DOM_TIPREG.csv
PIJ_DOM_CATEGORIA.csv
PIJ_DOM_TIPSECTOR.csv

Format
SHP
SHP
SHP
SHP
SHP
SHP
SHP
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV
CSV

Objecte
Arbres
Sectors espais verds
Unitat de gestió
Subespais
Jardineres
Fonts
Consell de barri
Domini tipus de baixa
Domini estat dels arbres
Domini mida dels arbres
Domini nom de les espècies
Domini tipologia de reg
Domini categoria UG
Domini tipologia superfície subespai

Les dades complementaries es distribuiran en geoserveis en format WMS i WFS. A
requeriment de l’adjudicatari i sempre i quan sigui possible es podrà facilitar aquesta o altres
dades geogràfiques municipals en altres formats CAD o SHP.

Geoservei
https://geo.santcugat.cat/geoserver/Orto2016/wms?
https://geo.santcugat.cat/geoserver/opendata/wms?
https://geo.santcugat.cat/geoserver/guiaUrbana/wms?
https://geo.santcugat.cat/geoserver/opendata/wfs?

Format
WMS
WMS
WMS
WFS

Objecte
Ortofotografia municipi any 2016 - píxel 8cm
Cartografia topogràfica escales 1:1000 i 1:2000 de l'ajuntament
Guia urbana de l'ajuntament
Trams de carrer
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