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Especificacions del format SHAPE  (ESRI Shapefile) 

El format shape de la Base topogràfica municipal de Girona (BTM), recull les dades de 
planimetria i altimetria (línies i punts) i toponímia (textos com a atributs de punts, representables 
com a etiquetes) de les bases 1:500 i 1:2000 oficials del municipi.  

No inclou simbologia1 i no està registrat com a cartografia oficial2. 
 

La BTM incorpora atributs específics de llinatge dels elements (origen, data i mode de captura, 
entre d’altres). El format shape de la BTM recull aquesta informació a la seva la taula d’atributs 
conjuntament amb el nom i categoria de les entitats. 

 
Taula de descripció i característiques dels atributs: 

 

ATRIBUT Descripció Tipus  

Entitat Concepte, segons el model de dades de la base topogràfica de Girona text 

Categoria Grup d'entitats, segons el model de dades de les bases topogràfiques oficials text 

DataOrigen Llinatge. Mètode d'obtenció de l'element: Restitució, Aixecament, Llicencia d'obra, Base de 
referència Territorial de Girona, Cadastre, Revisió de camp o Projecte 

text 

DataCaptur Data de captura . Data del vol en restitució i del treball en la resta.  
Mes i any [00/0000] Valor 99 per dates desconegudes 

text 

DataCarto Vigència. Data de incorporació , modificació o revisió, a la Base topogràfica Municipal text 

DataGeoide Valor EGM08: cartografia en ETRS89 i EGM08. Valor UB91-ETRS89: Cartografia en ETRS89 i UB91. 
Valor UB91-ED50: Cartografia transformada de ED50 i UB91 

text 

DataHeigght Altitud de captura de l'element, en fase de restitució o aixecament topogràfic text 

ElemOcults Elements ocults. Valor = SI en elements ocults sota d'altres elements text 

Multiescal Element amb comportament especial per la seva inclusió al plànol topogràfic 1:2000 com a 
generalització temàtica de l’entitat cartogràfica  

text 

Elevation (només a la base de punts) Cota màxima (z) de l'element en metres (obtingut del DGN) 
Double 

CellName (només a la base de punts) Nom de la cel·la original al format dgn text 

Rotation Angle de rotació de la cel·la o el text  Double 

Text (només a la base de toponímia) Topònim o element de text  text 

 
 

La implementació d’assignació d’atributs d’element, es va iniciar l’any 2015 únicament amb 
[DataOrigin] i s’ha realitzat i ampliat en diverses fases. Pot haver-hi elements que no tinguin tots 
els atributs assignats i prenen el valor “Desconegut”. Per la correcte classificació de les dades cal 
considerar que els elements amb valor de l’atribut DataCaptura = “Desconegut”  (un 14 % 
aproximadament a data d’aquest plec) són elements captats i incorporats a la cartografia amb 
anterioritat al 2015 que no han sigut modificats o classificats posteriorment. 

 

>> Plec d’especificacions tècniques de la Base topogràfica 1:500 i 1:2000 oficial de Girona i 
simbologia DGN DWG, disponible al web municipal: 
https://www.girona.cat/opendata/dataset/base-topografica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Disponible sota petició, en format ESRI 
2 La cartografia oficial de Girona , inscrita al Registre Cartogràfic de Catalunya http://www.rcc.cat/ , és en  format “MicroStation Design 
File” (DGN)  

https://www.girona.cat/opendata/dataset/base-topografica
http://www.rcc.cat/

