DICCIONARI DE DADES
Nom de la capa
Observacions

Inventari comarcal de camins rurals del Gironès
Capa de línies que conté el traçat dels camins rurals de la comarca del Gironès
realitzada a partir de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural
Escala
1:5.000
Data de realització
2005
Font
Cartografia del Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
CODI_TRAM
Codi únic del tram de camí
CODI_MUNI
Codi INE del municipi
CODI_VIAL
Codi identificatiu del camí
AMPLADA_MI
Amplada mínima del tram expressada en metres
NOM
Nom del camí rural
ORIGEN
Punt inicial del camí
FINAL
Punt final del camí
D_INV
Data de realització de la inversió
DIM_IRRE
Dimensions de les irregularitats al ferm expressades en cm.
 Menor de 10 cm
 Entre 10 i 25 cm
 Major de 25 cm
RESTRIC_D
Tipologia de restriccions per als camins
 Cap restricció
 Prohibit permanentment
 Prohibit temporalment
COPER_
Classificació operativa per a emergències d'incendis forestals.
 Primari: circulació creuada de vehicles
 Secundari: circulació creuada només possible mitjançant
sobre-amples
 Terciari: no és possible la circulació creuada de vehicles
LLERA_FLUV
Coincidència del tram amb la llera fluvial.
 Coincideix
 No coincideix
DREN_LONG
Tipus de drenatge longitudinal.
 Sense cuneta
 Cuneta natural
 Cuneta de formigó
FERM_D
Característiques del ferm.
 De terra, sense cap tractament
 Amb capa de rodadura de tot-ú
 Aglomerat
 Formigonat
TIT_
Titularitat del tram del camí.
 Privada
 Pública: Ajuntament
 Pública: Diputació
 Pública: Generalitat
 Pública: Estat
CRAMADER_
Determina si forma part d'un camí ramader.
 Forma part
 No forma part
LONGITUD
Longitud del tram en metres
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Nom de la capa
Observacions

Contenidors de rebuig de la comarca del Gironès
Capa de punts que conté les ubicacions dels contenidors de rebuig d'aquells municipis
gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.
Escala
1:5.000
Data de realització
2016
Darrera actualització
30/7/2016
Font
Elaboració pròpia pel Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
MUNICIPI
Municipi on es troba el punt
NUCLI
Zona dins el nucli (barri, veïnat, urbanització, nucli urbà, ...)
ADREÇA
Adreça on s'ubica el punt
NÚMERO
Número del carrer on es troba el punt
CANTONADA
Carrer més proper que creua l'adreça principal
ÀLIES
Nom alternatiu del punt que facilita la seva identificació
Y
Coordenada Y UTM
X
Coordenada X UTM
CAPACITAT
Capacitat del contenidor:
 1100 LT
 1100 LT + 1100 LT
 2200 LT
 2200 LT + 2200 LT
 3200 LT
 3200 LT + 2200 LT
 3200 LT + 3200 LT
REBUIG
Nombre de contenidors de rebuig per cada punt

Nom de la capa
Observacions

Contenidors de FORM de la comarca del Gironès
Capa de punts que conté les ubicacions dels contenidors de FORM d'aquells municipis
gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.
Escala
1:5.000
Data de realització
2016
Darrera actualització
30/7/2016
Font
Elaboració pròpia pel Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
MUNICIPI
Municipi on es troba el punt
NUCLI
Zona dins el nucli (barri, veïnat, urbanització, nucli urbà, ...)
ADREÇA
Adreça on s'ubica el punt
NÚMERO
Número del carrer on es troba el punt
CANTONADA
Carrer més proper que creua l'adreça principal
ÀLIES
Nom alternatiu del punt que facilita la seva identificació
Y
Coordenada Y UTM
X
Coordenada X UTM
CAPACITAT
Capacitat del contenidor (LT):
 240
 360
FREQÜÈNCIA
S'indica amb una D aquells que tenen una freqüència de recollida
diària.
UNITATS
Nombre de contenidors de FORM per cada punt
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Nom de la capa
Observacions

Contenidors d'Envasos de la comarca del Gironès
Capa de punts que conté les ubicacions dels contenidors d'envasos d'aquells municipis
gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.
Escala
1:5.000
Data de realització
2016
Darrera actualització
30/7/2016
Font
Elaboració pròpia pel Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
MUNICIPI
Municipi on es troba el punt
NUCLI
Zona dins el nucli (barri, veïnat, urbanització, nucli urbà, ...)
ADREÇA
Adreça on s'ubica el punt
NÚMERO
Número del carrer on es troba el punt
CANTONADA
Carrer més proper que creua l'adreça principal
ÀLIES
Nom alternatiu del punt que facilita la seva identificació
Y
Coordenada Y UTM
X
Coordenada X UTM
ENVASOS
Nombre de contenidors d'envasos per cada punt
TIPUS_CONT
Tipus de contenidor:
 Aeri
 C. lateral
 Soterrat

Nom de la capa
Observacions

Contenidors de Paper de la comarca del Gironès
Capa de punts que conté les ubicacions dels contenidors de paper d'aquells municipis
gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.
Escala
1:5.000
Data de realització
2016
Darrera actualització
30/7/2016
Font
Elaboració pròpia pel Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
MUNICIPI
Municipi on es troba el punt
NUCLI
Zona dins el nucli (barri, veïnat, urbanització, nucli urbà, ...)
ADREÇA
Adreça on s'ubica el punt
NÚMERO
Número del carrer on es troba el punt
CANTONADA
Carrer més proper que creua l'adreça principal
ÀLIES
Nom alternatiu del punt que facilita la seva identificació
Y
Coordenada Y UTM
X
Coordenada X UTM
ENVASOS
Nombre de contenidors d'envasos per cada punt
TIPUS_CONT
Tipus de contenidor:
 Aeri
 C. lateral
 Soterrat
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Nom de la capa
Observacions

Contenidors de Vidre de la comarca del Gironès
Capa de punts que conté les ubicacions dels contenidors de vidre d'aquells municipis
gestionats pel Consell Comarcal del Gironès.
Escala
1:5.000
Data de realització
2016
Darrera actualització
30/7/2016
Font
Elaboració pròpia pel Consell Comarcal del Gironès
Descripció dels camps de la base de dades
MUNICIPI
Municipi on es troba el punt
NUCLI
Zona dins el nucli (barri, veïnat, urbanització, nucli urbà, ...)
ADREÇA
Adreça on s'ubica el punt
NÚMERO
Número del carrer on es troba el punt
CANTONADA
Carrer més proper que creua l'adreça principal
ÀLIES
Nom alternatiu del punt que facilita la seva identificació
Y
Coordenada Y UTM
X
Coordenada X UTM
ENVASOS
Nombre de contenidors d'envasos per cada punt
TIPUS_CONT
Tipus de contenidor:
 Aeri
 C. lateral
 Soterrat
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