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Fitxa tècnica de la base cartogràfica digital   Xarxa Viària

Resum 
Nom XARXA_VIARIA 

Format d’intercanvi shp 

Contingut Xarxa Viària 

Abast geogràfic Província de Barcelona 

Data elaboració Data de l’última revisió [taula data_ultima_revisio_PPI.xls] 

Elements geomètrics Línies 

Autor(s) Pla de Prevenció municipal d’Incendis forestals (PPI), OTPMIF 

Propietaris 
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals (OTPMIF), Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

Elaboració 

Procediment d’elaboració 
Categorització de la xarxa viària segons criteris de prevenció d’incendis forestals i 

digitalització de modificacions de traçat i connexions no contemplades. 

Fonts principals Base topogràfica 1:5.000 v2.0 de l’ICC 

Fonts auxiliars 
Treball de camp, ortofoto 1:2.500 – 25 cm ICC i ortofoto 1:5.000 – 50 cm ICC 

(versió segons elaboració del municipi [taula data_ultima_revisio_PPI.xls]) 

Sistema de referència 
Projecció cartogràfica UTM (Universal Transversal Mercator) 

El·lipsoide GRS80 

Datum ETRS89 

Sistema de coordenades UTM Zone 31N 

Unitats Metres 

Escala de captura < 1:5.000 

Escala d’aplicació 1:7.500 – 1:15.000 

Informació alfanumèrica 
Taules d’atributs pròpies XARXA_VIARIA.dbf 

Taules externes associades Data de l’última revisió [taula data_ultima_revisio_PPI.xls] 

MUNICIPI Codi INE del municipi 

TIPUS_VIAL Classificació del vial segons usos del territori 

XVB Xarxa Viària Bàsica 

CLASSIFICACIO Ordre de prioritat pel manteniment dins el PPI 

Descripció de les taules 

REVESTIMENT Revestiment 

TIPUS_VIAL 

Via catalogada – Via catalogada per a una administració pública  

Via urbana – Carrers de pobles, urbanitzacions o polígons industrials 

Valors dels atributs 

Via rural – Via no catalogada i fora de zona urbana o industrial 
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XVB 

 Si – Vial que forma part de la XVB: que és transitable per un vehicle pesant 

d’extinció d’incendis forestals. Definit com a estratègic en cas d’incendi forestal. 

 No – Vial que no forma part de la XVB: es desconeix si és transitable per un 

vehicle pesant d’extinció d’incendis forestals: No definit com a estratègic en cas 

d’incendi forestal. 

CLASSIFICACIO 

Primari – Vial de la XVB amb actuació de manteniment prevista dins del 

programa econòmic del PPI vigent. 

Secundari – Vial de la XVB sense actuació de manteniment prevista dins del 

programa econòmic del PPI vigent. 

REVESTIMENT 

Revestit – Ferm asfaltat o pavimentat 

Valors dels atributs 

No revestit – Ferm no asfaltat ni pavimentat 

 


