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SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) 

  

• SITMUN és una plataforma que ofereix eines de consulta, gestió, anàlisi i processament 
d’informació geogràfica   Objectiu: Facilitar i millorar la gestió del territori 

 

• Està instal·lat a diverses administracions supramunicipals: 

     Diputació Barcelona, Diputació de Girona, Diputació Lleida,  

     Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Mallorca,  

     Consorci d’Informàtica Local de Mallorca 

 Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana,  

 Xarxa Europea SITMUN 

 

• A la Diputació de Barcelona dóna servei a: 

  267 ajuntaments,  

  15 ens locals 

  1.300 usuaris registrats 

    Xarxa Local SITMUN 

 

• Tres nivells d’accés: 

- Extranet, als ajuntaments 

- Intranet, a la pròpia Diputació 

- Internet, al ciutadà 

 



-  Cartografia topogràfica urbana 1:1.000 
-  Ortofotos   
-  Adreces 
-  Cadastre d’urbana / rústica 
-  Cens d'activitats classificades 
-  Contenidors d’escombraries 
-  Elements de protecció civil 
-  Espai públic 
-  Inventari municipal de béns immobles 
-  Llicències d'obra 
-  Locals comercials 
-  Mapes de soroll 
-  Patrimoni cultural 
-  Planejament urbanístic municipal 
-  Polígons industrials 
-  Serveis i equipaments 
-  SITxell (xarxa espais lliures) 
-  Urbanitzacions 
-  Xarxa d'abastament d'aigua potable 
-  Xarxa de sanejament 
-  Xarxa d'enllumenat públic 
-  Estudi potencial biomassa 
-    ... 

SITMUN: Base de dades geogràfica unificada i en continu 

Actualment hi ha més de 

600 capes disponibles al 

SITMUN 



IDEBarcelona: El portal d’informació geogràfica de la Diputació de Barcelona 

 



SITMUN: Superposició d’informacions geogràfiques 



SITMUN: Informació associada a un punt del mapa 



SITMUN: Obtenció de les coordenades d’un punt en diferents sistemes 



SITMUN - Incorporació d’informació geogràfica externa: Serveis WMS  



SITMUN mòbil: Versió per a dispositius mòbils 



SITMUN i l’estudi de biomassa 



SITMUN: Superposició d’informacions geogràfiques 



SITMUN: Cerca d’elements a nivell gràfic 



SITMUN: Llistats d’informació amb filtres + Exportació a full de càlcul 



IDEBarcelona: Visor demanda potencial biomassa 
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