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1 Introducció 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme estableix que cal garantir la publicitat dels instruments de planejament 
urbanístic en vigor i permetre la consulta pública d’aquests instruments tant de forma 
presencial, com per mitjans telemàtics. En compliment d’aquestes determinacions el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (ara Departament de Territori i 
Sostenibilitat) va desenvolupar el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, en 
funcionament des del 29 de juny de 2007 al web, que proveeix l’accés telemàtic als 
documents originals que integren els instruments de planejament en vigor. 

El Mapa urbanístic de Catalunya va un pas més enllà i complementa aquesta 
informació d’expedients individuals amb una representació gràfica que refon les 
determinacions urbanístiques de tots els expedients de planejament general vigent a  
Catalunya en un únic mapa sintètic i amb un llenguatge comú. 

El MUC, de caràcter sintètic, resol les diferències de codificació, llenguatge i 
representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents i permet la lectura 
contínua de l’ordenació urbanística del país superant les divisions administratives 
municipals. És una eina estratègica per a l’administració de les polítiques de 
planificació i ordenació del territori i, alhora, un instrument per a la societat que permet 
una visió integral de l’urbanisme vigent i dóna transparència a la informació 
urbanística. 

A més, l’estandardització de les dades de planejament estableix algunes de les bases 
necessàries per avançar cap a la tramitació electrònica dels instruments de 
planejament urbanístic. 

El conjunt de documents que configuren les especificacions de MUC sintètic són els 
següents:  

• Les especificacions del producte: descriuen les característiques tècniques 
generals del MUC sintètic: marc de referència, model de dades, contingut, fonts 
d’informació i mètode de captura, organització física de les dades, distribució, 
qualitat i metadades. 

• Les especificacions de format: descriuen les característiques tècniques de la 
implementació del model de dades i de la codificació de la base, i l’organització i la 
distribució de les dades segons el format en què es fa el lliurament. 

1.1 Termes i definicions 

Els conceptes urbanístics utilitzats en la confecció del mapa són els definits en el Text 
refós de la Llei d’urbanisme aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
Concretament s’usen els següents conceptes d’acord a la seva definició en la Llei: 

- sol urbà 

- sòl urbà consolidat/ no consolidat 

- sol urbà delimitat/ no delimitat 

- sòl no urbanitzable 

- sistema urbanístic de comunicacions 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=66c97032fe209210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=66c97032fe209210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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- sistema urbanístic d’equipaments 

- sistema urbanístic d’espais lliures 

- sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic 

1.1.1 Planejament General vigent 

El planejament urbanístic general integrat pels plans d’ordenació urbanística 
municipals i plurimunicipals, les normes de planejament urbanístic i els programes 
d’actuació urbanística municipal i comarcals, aprovats per la comissió territorial 
d’urbanisme competent, i si escau, pel conseller/a del Departament, i publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

També s’inclouen les figures de planejament general anteriors al Text refós de la Llei 
d’urbanisme vigent Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: plans generals d’ordenació 
urbana i normes subsidiàries i complementàries de planejament. 

1.1.2  Sistemes i zones 

Integren els sistemes urbanístics els terrenys que el planejament urbanístic reserva 
per a les comunicacions, per als espais lliures públics, per als equipaments 
comunitaris i serveis tècnics, i per a les reserves d’habitatge dotacional públic. La 
resta de terrenys, generalment d’ús privat, que el planejament urbanístic no qualifica 
de sistemes, són zones. 

1.2 Glossari de sigles i abreviatures  

DGOTU  Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

DPTOP  Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DOGC  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

DTES  Departament de Territori i Sostenibilitat 

ED50  European Datum 1950 

ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 

ICC  Institut Cartogràfic de Catalunya 

IDEC  Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 

MMAMB Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

MSP  Municipis regulats per les Normes urbanístiques de planejament dels 
municipis sense planejament a Catalunya 

MUC  Mapa urbanístic de Catalunya 

POUM  Pla d’ordenació urbanística municipal 

RPUC   Registre de planejament urbanístic de Catalunya 
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2 Àmbit de les especificacions 

La cobertura territorial del mapa és tot Catalunya,  

Es poden distingir tres àmbits amb especificacions diferents,d’acord al seu contingut: 

1. Municipis pertanyents a la MMAMB, inclòs el terme municipal de Barcelona. 

Per aquest àmbit les dades han estat elaborades pels serveis tècnics de l’MMAMB 
i de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al seu terme municipal i s’integren al 
MUC sense manipular-ne el contingut. Les especificacions tècniques són, doncs, 
les pròpies dels organismes proveïdors. La informació en aquest territori és 
lleugerament diferent a la resta ja que inclou planejament derivat i les dades 
poden tenir un període d’actualització diferent en funció del ritme propi de cada 
organisme (vegeu el capítol 10 Manteniment). 

2. Municipis MSP 

Transitòriament, per als municipis regulats per les normes urbanístiques de 
planejament dels municipis sense planejament a Catalunya, s’han recollit només 
els elements territorials: eixos viaris, ferroviaris i sistema hidrogràfic, necessaris 
per a la lectura global del mapa. 

3. Resta del territori 

Aquest conjunt de municipis segueixen les especificacions definides pel MUC pel 
cas general. 

3 Identificació del producte 
El Mapa urbanístic de Catalunya sintètic és un mapa de síntesi del planejament 
general, que permet fer una lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, per 
sobre de les delimitacions municipals. 

Es una refosa gràfica sintètica de tots aquells expedients que corresponen a 
planejament general vigent, que incorpora els recursos i sentències estimatòries 
associades així com les correccions d’errada, aprovats pels òrgans urbanístics de la 
Generalitat i publicats al DOGC. 

El MUC sintètic recull només el planejament general vigent i, per tant, no refon ni el 
planejament derivat, ni el director urbanístic, que es poden consultar al RPUC, ni les 
determinacions urbanístiques del planejament territorial parcial. 

El MUC sintètic no té validesa jurídica, ja que els mitjans tècnics usats actualment no 
permeten garantir-la. Es tracta, doncs, d’un mapa de valor informatiu, elaborat a partir 
de la interpretació dels documents de planejament general oficials disponibles als 
arxius del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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4 Sistema de referència 

El sistema geodèsic de referència és l’anomenat ED50, admès en el Reial decret 
1071/2007, pel qual es regula el sistema de referència oficial, durant un període 
transitori. 

Les cotes estan referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. A Catalunya, 
l’origen d’altituds és el nivell mitjà de la mar a Alacant. 

El sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica 
Utilitària de Catalunya, pertanyent al Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de 
Catalunya, essent l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la 
seva construcció i conservació i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels 
seus vèrtexs, que són el resultat d’una compensació geodèsica. 

Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a 
l’est del meridià de Greenwich per a la longitud. 

4.1 Sistema Cartogràfic de representació 

El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversa de 
Mercator (UTM-31N), coincident amb l’establerta com a reglamentària pel Reial decret 
1071/2007.  

L’ordre de les coordenades és  (Est (X), Nord(Y)). 

5 Estructura i contingut 

5.1 Models de dades 

El model de dades del MUC està composat per 9 fenòmens agrupats en dos blocs: 

• conceptes urbanístics jerarquitzats:  
 

o 1TM   Àmbit municipal  

o 2CLAS   Classificació del sòl 

o 3SECT   Sectors de desenvolupament urbanístic 

o 4QUAL   Qualificació del sòl 

• conceptes urbanístics no jerarquitzats:  
 

o AMBIT   Àmbit de l’expedient urbanístic 

o EIX   Eix estructurant 

o SECTR  Sectors transversals 

o TRAN   Proteccions transversals 

o XPROJ  Xarxes de mobilitat projectades 
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La jerarquia de conceptes és la següent:  

Concepte Nivell de jerarquia 

Àmbit municipal 1 
Classificació del sòl 2 
Sectors de desenvolupament urbanístic 3 
Qualificació del sòl 4 

 

Pels conceptes jeràrquics, quan un fenomen d’un nivell està contingut en un de 
jerarquia superior, els límits són coincidents. 

Els conceptes jeràrquics formen un recobriment total del territori, llevat dels sectors, 
que tenen una cobertura parcial. Així tot polígon de qualificació, ha d’estar inclòs 
sempre en un polígon de classificació del sòl i en un àmbit municipal, mentre que pot 
estar o no inclòs dins un sector. 

Cadascun dels conceptes no jerarquitzats està format per un conjunt de polígons  
que el delimiten, independents de la geometria dels altres conceptes, i que es 
superposen amb la resta de fenòmens. 

5.1.1 Representació geomètrica 

La representació dels fenòmens es fa a través dels tipus de representació geomètrica 
següents: línia i polígon. 

Línia: sèrie de dos o més vèrtex, lligats seqüencialment. S’usa per a descriure 
geomètricament conceptes que es perceben com una línia. 

Polígon: representació geomètrica d’una àrea delimitada totalment per una línia o un 
conjunt de línies. S’usa per a descriure geomètricament els conceptes que es 
perceben com una àrea. 

5.2 Catàleg de fenòmens 

La descripció detallada dels fenòmens representats consta de: 

• Nom, acrònim i definició de cada fenomen 
• Geometria: representació geomètrica del fenomen i grau de recobriment del 

territori 
• Nom dels atributs, definició i, si escau, el domini de valors 
• Taula: nom del fitxer que conté els atributs de totes les instàncies del fenomen en 

forma de taula 
• Classificació i mètode d’obtenció 
• Relacions entre fenòmens 
• Notes 

5.2.1 Conceptes jerarquitzats 

Corresponen a conceptes que defineixen la normativa bàsica aplicable a cada porció 
del territori de manera unívoca. 
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 ÀMBIT MUNICIPAL 1TM  
 La unitat de treball és el municipi. En el cas d’existir una delimitació oficial del 

terme municipal a 1:5.000 aprovada per la Direcció General d’Administració Local, 
s’agafa aquesta com a referència, en cas contrari s’ha elaborat una proposta a 
partir de les fonts disponibles. 

 

 Geometria Polígon 
Els àmbits municipals conformen un recobriment complet del 
territori. 

 

 Atributs   
 ID  Codi identificador intern  

 CODI_INE  Codi INE del municipi (cinc dígits)  

 MUNICIPI  Nom del municipi  

 Taula:  MUCVW_MUCS_TM  
 Classificació i mètode d’obtenció 

El mètode d’obtenció ha estat el següent: 
• Delimitació oficial del terme municipal a 1:5.000 aprovada per la Direcció 

General d’Administració Local, si existeix.  
• Delimitació de l’àmbit municipal provinent de la refosa de l’MMAMB. 
• Per a la resta de la demarcació de Barcelona, la delimitació del sistema 

d’informació territorial del planejament urbanístic de la Regió I (SITPU) 
elaborat pels serveis tècnics del DPTOP. 

• Planejament municipal (quan hi ha coherència entre límits a les fronteres) o 
plurimunicipal. 

• Delimitació 1/50.000, distribuïda per l’ICC, quan no n’hi ha cap dels anteriors, 
i utilitzant el criteri del cadastre com a font complementària d’interpretació en 
els sòls urbans i urbanitzables. 

 

 

 Relacions  
 Classificació del sòl jerarquia 

(contingut a) 
Àmbit municipal  

 Notes 
Aquest fenomen no està subjecte als mateixos controls que la resta de fenòmens 
del MUC, ja que hi ha parts obtingudes d’altres bases de referència. S’assegura 
però, que no hi ha buits o superposicions superiors a 1m2 entre àmbits municipals 
de delimitacions oficials 1:5.000. En altres casos les diferencies poden ser 
superiors.  
La base d’àmbits municipals del MUC sintètic s’elabora per a aquest projecte i no 
té cap reconeixement oficial. Els àmbits municipals poden no coincidir 
estrictament amb la capa de delimitacions administratives oficials com a 
conseqüència del grau d’actualització. 
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 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 2CLAS  
 Classificació del sòl segons la legislació urbanística vigent, en les categories de: 

sòl urbà consolidat i no consolidat, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable delimitat i 
no delimitat 

 

 Geometria Polígon 
La classificació del sòl conforma un recobriment complet del 
territori, llevat dels municipis MSP. 

 

 Atributs   
 ID Codi identificador intern  

 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
 CODI_CLAS_MUC Codi de classificació del sòl del MUC sintètic d’acord amb 

les categories de la Llei d’urbanisme vigent . 
 

 SUC  sòl urbà consolidat  
 SNC  sòl urbà no consolidat  
 SUD  sòl urbanitzable delimitat  
 SND  sòl urbanitzable no delimitat  
 SNU  sòl no urbanitzable  
 DESC_CLAS_MUC Descripció literal de la classificació del sòl d’acord amb la 

llegenda del MUC sintètic 
 

 CODI_CLAS_AJUNT Codi de classificació del sòl segons el planejament del 
municipi 

 

 DESC_CLAS_AJUNT Descripció literal de la classificació del sòl segons el 
planejament del municipi. 

 

 Taula: MUCVW_MUCS_CLAS  
 Classificació i mètode d’obtenció 

En els planejaments redactats segons la Llei d’urbanisme vigent es recull la 
classificació del sòl que preveu el pla d’acord amb les categories de: sòl urbà 
consolidat i no consolidat, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable delimitat i no 
delimitat. 
L’homologació entre les classificacions dels diferents plans municipals no 
adaptats a la Llei d’urbanisme vigent i les classificacions del MUC sintètic, es fa 
mitjançant una taula d’equivalències d’acord amb l’equiparació següent: 
• Sòl urbà no inclòs en sectors de desenvolupament:  sòl urbà consolidat 
• Sòl urbà inclòs en sectors de desenvolupament:  sòl urbà no consolidat 

• Sòl urbanitzable programat, sòl apte per urbanitzar, sòl urbanitzable sense 
especificar sobre la seva programació i sòl urbanitzable no programat per al 
qual el planejament general declara que té aprovat el Programa d’actuació 
urbanística: sòl urbanitzable delimitat 

• Sòl urbanitzable no programat:  sòl urbanitzable no delimitat 
• Sòl no urbanitzable:  sòl no urbanitzable 
En línia amb la simplificació inherent a un mapa sintètic, i tenint en compte que 
les competències d’aprovació i delimitació de les unitats d’actuació (planejament 
no adaptat a la Llei d’urbanisme) i polígons d’actuació urbanística (planejament 
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adaptat a la Llei d’urbanisme) són municipals i contínuament variables al llarg del 
temps, el sòl urbà no consolidat inclòs en els seus àmbits no queda recollit en el 
MUC sintètic. 
Així mateix, a tots els sistemes se’ls atribueix una classificació encara que no la 
tinguin conferida pel planejament seguint el criteri següent: dins de nuclis de 
població, sòl urbà consolidat; dins de sectors, la del sector; dins de sòl 
urbanitzable no programat, sòl urbanitzable no delimitat i fora de nuclis de 
població en sòl no urbanitzable, sòl no urbanitzable. 
En el cas de cessions adscrites a un sector, es delimita i codifica el sector a la 
peça de sòl objecte de la cessió però es manté la classe de sòl d’origen per 
exemple un sòl destinat a equipament al bell mig del nucli antic, es manté com a 
sòl urbà tot i que es delimita l’equipament com a part del sector. 
En els municipis de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, tenint en compte que les dades del refós arriben per conveni amb un 
nivell de detall superior al model del MUC, s’aplica un tractament especial als 
sectors urbanitzables de desenvolupaments històrics, en concret es recull la 
delimitació del sector urbanitzable dins el sòl urbà i, per tant, es manté dins la 
classe de sòl urbà. 
El Mapa sintètic respecta, en coherència amb la imatge de refosa fidedigna del 
planejament vigent, la classificació diferent per a un mateix conjunt ubicat en 
més d’un terme municipal i la classificació diferent segons el municipi de conjunts 
idèntics 

 Relacions  
 Classificació del sòl jerarquia 

(contingut a) 
Àmbit municipal  

 Sectors de desenvolupament 
urbanístic 

jerarquia 
(contingut a) 

Classificació del sòl  

 Notes 
El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament, la completesa de les etiquetes (existència i unicitat), i que 
el codi_INE coincideix amb el del municipi que el conté. 

 

 
 SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 3SECT  
 Delimitació d’àrees en les quals el planejament general obliga a la redacció d’un 

planejament derivat que tingui com a objectiu la concreció de la qualificació 
urbanística, independentment de la classe de sòl en què s’inscriuen (plans 
parcials urbanístics, plans parcials de delimitació, plans de millora urbana). 

 

 Geometria Polígon 
Els sectors de desenvolupament presenten una cobertura 
discontínua del territori, és a dir, hi ha parts que no pertanyen a 
cap sector. 

 

 Atributs   
 ID Codi identificador intern  

 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
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 CODI_SECTOR_AJUNT Codi del sector de desenvolupament segons 
determinacions normatives del planejament 
municipal. 

 

 DESC_SECTOR_AJUNT Descripció literal del nom de sector segons 
determinacions del planejament municipal. 

 

 CODI_SECTOR_MUC Codi del sector de desenvolupament segons el MUC. 
En cas d’existir subsectors, incorpora el codi del 
subsector. En sectors discontinus es codifiquen amb 
el mateix codi tots els polígons que el componen. 

 

 NNsPPP La codificació dels sectors segueix una numeració 
correlativa i única per al conjunt de sectors de 
cada municipi. 
“NN” és un número de dos dígits amb indepen-
dència de la classe i la figura de planejament, 
començant pels sectors en sòl urbanitzable, 
delimitat i no delimitat, i sectors en sòl urbà. 
“s” és el codi en lletra minúscula del subsector 
segons el MUC començant per la lletra “a” i 
continuant correlativament amb les de l’alfabet 
llatí. Apareix només en el cas que el sector estigui 
dividit en subsectors. 
“PPP” tres lletres majúscules per tipus de sector 
que indiquen la figura de planejament d’acord 
amb els acrònims següents: PMU (pla de millora 
urbana), PPU (pla parcial urbanístic), PPD (pla 
parcial de delimitació). 

 

 DESC_SECTOR_MUC Descripció de l’instrument de planejament que 
defineix el sector segons el MUC. 

 

 SUPERFICIE_NORMATIVA Superfície del sector en hectàrees segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb quatre decimals. 

 

 SUPERFICIE_CALCULADA Superfície del sector en hectàrees segons una 
mesura obtinguda a partir d’eines gràfiques. Es dóna 
amb quatre decimals. 

 

 INDEX_EDIF_BRUTA Índex d’edificabilitat bruta en metres quadrats de 
sostre per cada metre quadrat de sòl (m2st/m2) 
segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals. 

 

 DENSITAT Densitat d’habitatges per hectàrea (htge/ha) del 
sector segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals. 

 

 NUM_HABITATGES Nombre d’habitatges del sector que resulta del 
producte de densitat i superfície normativa sector. 
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 SUP_SOSTRE_HPP Metres quadrats de sostre (m2st) que cal destinar a 
habitatges de protecció pública en el sector segons 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 SUP_VIARI Superfície de reserva per al sistema viari del sector 
en metres quadrats de sòl (m2) segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 PER_VIARI Percentatge de reserva per al sistema viari del sector 
segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals i sense el símbol %. 

 

 SUP_ZONA_VERDA Superfície de reserva per al sistema de zona verda 
del sector en metres quadrats de sòl (m2) segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 PER_ZONA_VERDA Percentatge de reserva per al sistema de zona verda 
segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals i sense   el símbol %. 

 

 SUP_EQUIPAMENTS Superfície de reserva per al sistema d’equipaments 
del sector en metres quadrats de sòl (m2) segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 PER_EQUIPAMENTS Percentatge de reserva per al sistema d’equipaments 
segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals i sense el símbol %. 

 

 SUP_HABIT_DOTACIONAL Superfície de sòl de reserva per a la construcció 
d’habitatge dotacional en el sector en metres 
quadrats de sòl (m2) segons les determinacions 
normatives del planejament general municipal. Es 
dóna amb dos decimals. 

 

 PER_HABIT_DOTACIONAL Percentatge de sòl de reserva per a la construcció 
d’habitatge dotacional en el sector segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals i sense el 
símbol %. 

 

 SUP_ALTRES_SISTEMES Superfície de sòl de reserva per sistemes tret dels 
que afecten a viari, zona verda, equipament i 
habitatge dotacional, prevista en el sector, en metres 
quadrats de sòl (m2), segons les determinacions 
normatives del planejament general municipal. Es 
dóna amb dos decimals. 
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 PER_ALTRES_SISTEMES Percentatge de sòl de reserva per sistemes tret dels 
que afecten a viari, zona verda, equipament i 
habitatge dotacional, previst en el sector segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals i sense el 
símbol %. 

 

 SUP_TOTAL_SISTEMES Superfície total de sistemes prevista en el sector, en 
metres quadrats de sòl (m2), segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 PER_TOTAL_SISTEMES Percentatge de superfície total de sistemes previst en 
el sector segons les determinacions normatives del 
planejament general municipal. Es dóna amb dos 
decimals i sense el símbol %. 

 

 SUP_SOL_PRIVAT Superfície de sòl privat del sector en metres quadrats 
de sòl (m2) previst en el sector segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal. Es dóna amb dos decimals. 

 

 TIPUS_DESENVOL Tipus de desenvolupament del sector segons les 
determinacions normatives del planejament general 
municipal d’acord amb les tipologies següents: 
residencial, activitat econòmica, mixt, altres 
desenvolupaments, i no delimitat. 

 

 PROGRAMACIO_SECTOR Programació del sector prevista pel planejament 
general municipal. 

 

 Taula: MUCVW_MUCS_SECT  
 Classificació i mètode d’obtenció 

Per a cada sector es recullen els paràmetres bàsics corresponents a la refosa 
dels diferents instruments que apliquen. Els valors són extrets directament de la 
normativa llevat de l’atribut SUPERFICIE_CALCULADA, que és un camp mesurat 
gràficament. 
Es recullen la totalitat de sectors urbanístics de desenvolupament previstos pels 
diferents instruments de planejament general. L’homologació entre les tipologies 
de sectors dels diferents plans urbanístics no adaptats a la Llei d’urbanisme 
vigent i les del MUC sintètic s’ha fet a partir d’una anàlisi de cada sector, de 
manera que si bé tots els sòls aptes per urbanitzar (SAU) i plans parcials (PP) 
s’han assimilat a plans parcials urbanístics (PPU), no tots els plans especials han 
passat a ser PMU sinó que alguns han quedat com a sector transversal. 
Excepcionalment algunes erròniament anomenades unitats d’actuació que el 
planejament original tractava o desenvolupava com a plans especials s’han 
recollit en el MUC com a PMU. 
En el cas dels sòls urbanitzables no delimitats, malgrat no constituir 
específicament sectors, ja que els manca la delimitació, i d’acord amb el caràcter 
estratègic del MUC, aquests es tracten com si fossin sectors de manera que es 
disposa de les dades alfanumèriques associades. 

 
 

 Relacions  
 Sectors de desenvolupament 

urbanístic 
jerarquia 
(contingut a) 

Classificació del sòl  
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 Notes 
El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament, la completesa de les etiquetes (existència i unicitat), i que 
el codi_INE coincideix amb el del municipi que el conté. 

 

 
 QUALIFICACIÓ DEL SÒL 4QUAL  
 Sistemes i usos del MUC sintètic. Provenen de les diverses qualificacions 

urbanístiques assignades pel planejament municipal. Cada polígon delimita una  
àrea amb qualificació diferent, siguin separacions entre zones, entre zona i 
sistema (fronts de carrer o límits amb equipaments), o entre sistemes (entre verd i 
viari o entre viaris de diferents categories). 

 

 Geometria Polígon 
Les qualificacions del sòl conformen un recobriment complet del 
territori, llevat dels MSP. 

 

 Atributs   
 ID Codi identificador intern  

 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
 CODI_QUAL_MUC Sistema de codificació estàndard estructurat jeràrquica-

ment en dos nivells:  
“U” una lletra majúscula que indica l’ús 
“S” un caràcter alfanumèric que indica el subús llevat 
del cas viari en què s’usen dos caràcters 

A l’annex A hi ha una descripció detallada de cadascun 
dels valors de domini. 

 

 DESC_QUAL_MUC Descripció literal de la qualificació del sòl d’acord amb la 
llegenda del MUC sintètic 

 

 CODI_QUAL_AJUNT Codi de qualificació del sòl segons el planejament del 
municipi. 

 

 DESC_QUAL_AJUNT Descripció literal de la qualificació del sòl segons el 
planejament del municipi. 

 

    
 Taula: MUCVW_MUCS_QUAL  
 Classificació i mètode d’obtenció 

Es recullen la totalitat de qualificacions urbanístiques previstes pels diferents 
instruments de planejament general refoses en un únic mosaic. Els polígons de 
qualificació contigus amb diferent qualificació segons les determinacions del 
planejament municipal que resultin amb la mateixa codificació en el sintètic, es 
mantenen dividits per tal de mantenir la referència de la qualificació municipal. 
No es recullen les qualificacions dels sectors de desenvolupament, tenint en 
compte que no es tracta d’una determinació pròpia del planejament general. Com 
a única excepció es recullen els eixos estructurants els quals sí que són matèria 
de planejament general i aquells usos que siguin normatius i, dels indicatius, 
només els que siguin significatius o amb una superfície superior a un 25% de la 
total del sector. 
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En els municipis de la Mancomunitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es 
respecten les qualificacions compreses en el planejament derivat de sectors que 
ja estan molt consolidats d’acord amb les dades obtingudes dels seus serveis 
tècnics. 
El sistema no admet dobles qualificacions, el criteri és sempre fer prevaldre la 
qualificació del nivell de superfície per sobre de la de soterrani i la qualificació de 
sòl públic per sobre de la de sòl privat. 
En el cas del sistema hidrogràfic es grafia tot el que estigui definit pel planejament 
com una superfície. No obstant això, amb l’objectiu de mantenir la continuïtat dels 
elements estructurants del territori, els grans rius no definits pel planejament 
excepcionalment s’han delimitat. 
El MUC no distingeix entre sistemes generals i locals ni tampoc entre 
equipaments públics i privats. Tanmateix, les zones d’equipament privat 
s’analitzen i codifiquen com a sistema d’equipaments en el cas que els usos 
coincideixin amb els que estan definits com a equipaments al document 
Codificació i glossari de termes del MUC recollit en l’Annex A d’aquest document. 
En cas contrari, les zones d’equipament privat amb usos lucratius no propis 
d’equipament com per exemple hoteler o comercial, queden codificats de serveis 
A2. 
El criteri aplicat en el MUC per a les zones de verd privat és manteniment dels 
verds privats de conservació, és a dir, aquells que compleixen una funció explícita 
en el disseny urbà i queden codificats de M2 en sòl urbà. Els verds privats de 
zones lucratives del planejament municipal assumeixen la mateixa ordenança a la 
que donen servei i, en el cas que el verd privat tingui el caràcter de protecció i, 
per tant, no estigui definit com una zona sinó com un tramat damunt la zona, no 
queda recollit pel MUC. 

 Relacions  
 Qualificació del sòl jerarquia 

(contingut a) 
Classificació del sòl  

 Qualificació del sòl jerarquia* 
(contingut a) 

Sectors de desenvolupament urba-
nístic  

 

 Notes 
* Si hi ha un sector que la inclogui, el límit serà coincident. 

El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament, la completesa de les etiquetes (existència i unicitat), i que 
el codi_INE coincideix amb el del municipi que el conté. 

 

5.2.2 Conceptes no jerarquitzats: 

Corresponen a conceptes i normes independents que complementen a la normativa 
urbanística bàsica definida per les capes jerarquitzades. 
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 ÀMBIT DE L’EXPEDIENT URBANÍSTIC AMBIT  
 Delimitació dels àmbits dels diferents expedients. Cada àmbit correspon a la 

delimitació del territori afectat per l’expedient, generalment és un únic polígon 
però també pot tenir més d’un recinte quan l’àmbit abasta diferents porcions 
discontínues del territori. En el cas d’una figura principal de planejament general 
(POUM, pla general d’ordenació, etc.), la delimitació pot no coincidir amb l’àmbit 
municipal, ja que es recull la delimitació especificada i aprovada en l’expedient. 

 

 Geometria Polígon  
 Atributs   
 EXPEDIENT Codi de l’expedient assignat per la DGOTU a l’inici de la 

seva tramitació. 
 

 AAAA/NNNNNN/D  “AAAA” és l’any d’entrada de l’expedient a la DGOTU 
“NNNNNN” és el número d’expedient, seqüencial dins 
l’any fins al 2002 i seqüencial pur a partir del 2003. En 
el cas de nombres de menys de 6 dígits, els “0” inicials 
no s’han posat. 
“D” demarcació d’acord amb la comissió territorial 
d’urbanisme a la que correspon la seva aprovació: B 
(Barcelona), G (Girona), L (Lleida), T (Tarragona), E 
(Terres de l’Ebre), N (Catalunya Central), V (Val 
d’Aran), C (Catalunya) 

 

 TIPUS Descripció del tipus d’expedient  

 ACCES_RPUC URL que enllaça amb la consulta de l’expedient al RPUC  
 Taula MUCVW_AMBIT_PG  
 Classificació i mètode d’obtenció 

Es recullen la totalitat d’àmbits d’instruments de planejament general refosos que 
tenen alguna afectació gràfica o de les classificacions, qualificacions o 
paràmetres dels sectors. 

 
 

 Relacions  
 No hi ha relacions definides  
 Notes 

El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament i la completesa de les etiquetes (existència i unicitat). Pel 
que fa al codi d’expedient es valida la seva existència a l’aplicació de gestió 
d’expedients interna i que el format sigui correcte. Els “àmbits d’expedient” es 
gestionen internament des del DTES i la seva vigència està sincronitzada amb la 
gestió d’expedients interna. 
En el cas d’un refós municipal s’assimila l’àmbit a la geometria de l’àmbit 
municipal i per tant no es dona informació en el nivell Àmbit de l’expedient.  

 

 
 EIX ESTRUCTURANT EIX  
 Trama d’eixos estructurants del conjunt de municipis de Catalunya definit 

mitjançant línies que conformen els eixos i els nusos viaris. 
 

 Geometria Línia  



Especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic versió 1.0 
desembre 2011 

 

 
19 

 Atributs   
 No té atributs   

 Taula MUCVW_MUCS_EIX  

 Classificació i mètode d’obtenció 
La selecció dels eixos estructurants segueix dos criteris: un de caràcter funcional 
incloent-hi totes aquelles vies que són significatives a l’hora de tancar una xarxa 
viària bàsica amb capacitat per ordenar els fluxos rodats, l’altra de caràcter 
historicoestructural que recollirà també aquells eixos que ajuden a entendre la 
morfologia de pobles i ciutats, que són fronteres entre teixits urbans i que la seva 
selecció és independent de la capacitat per acollir volums de trànsit. 

 
 

 Relacions  
 No hi ha relacions definides  
 Notes 

La selecció d’eixos estructurants a partir de la trama viària assegura la 
connectivitat entre nuclis, la continuïtat, i la delimitació dels principals teixits 
urbans per a tot el territori. 

 

 
 SECTORS TRANSVERSALS SECTR  
 Àmbits en els quals el planejament general obliga a la redacció d’un planejament 

derivat amb l’objectiu d’establir determinacions complementàries a la 
qualificació, com són les proteccions específiques, redacció de catàlegs, 
intervencions puntuals, establiment de sistemes generals, etc. Són sectors 
transversals els plans especials urbanístics, els d’infraestructures, els catàlegs de 
masies, els de protecció de patrimoni i del catàleg, etc. 

 

 Geometria Polígon  
 Atributs   
 ID Codi identificador intern 

En sectors discontinus es codifiquen amb el mateix codi 
tots els polígons que el componen. En cas de solapament, 
s’etiqueta el polígon, on hi ha el solapament, amb una 
doble codificació separada per un “/” . 

 

 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
 NOM Denominació del sector de desenvolupament segons 

determinacions normatives del planejament municipal. 
 

 Taula MUCVW_MUCS_SECTR  

 Classificació i mètode d’obtenció 
Es recullen la totalitat de sectors transversals previstos pels diferents instruments 
de planejament general. 

 
 

 Relacions  
 No hi ha relacions definides  
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 Notes 
El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament i la completesa de les etiquetes (existència i unicitat). 

 

 
 PROTECCIONS TRANSVERSALS TRAN  
 Àmbits normatius complementaris que se superposen a la regulació de les 

qualificacions, com són les delimitacions de corredors biològics, els àmbits de 
protecció de paisatge, àmbits de risc natural o tecnològic, etc. 

 

 Geometria Polígon  
 Atributs   
 ID Codi identificador intern 

 
 
En proteccions disco ntínues es codifiquen amb el mateix 
codi tots els polígons que el componen. En cas de 
solapament, s’etiqueta el polígon, on hi ha el solapament, 
amb una doble codificació separada per un “/” . 

 

 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
 NOM Denominació de la norma que s’aplica a l’àmbit de 

protecció, segons les determinacions normatives del 
planejament municipal. 

 

 Taula MUCVW_MUCS_TRAN  
 Classificació i mètode d’obtenció 

Es recullen la totalitat de proteccions transversals, llevat de les puntuals i 
d’aquelles l’àmbit de les quals te una superfície inferior a 1 hectàrea, previstes 
pels diferents instruments de planejament general. 

 
 

 Relacions  

 No hi ha relacions definides  
 Notes 

El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament i la completesa de les etiquetes (existència i unicitat). 

 

 
 XARXES DE MOBILITAT PROJECTADES XPROJ  
 Reserves per a infraestructures de la mobilitat (viària, ferroviària, aeroportuària o 

portuària) indicades en el planejament com a proposta, però que no disposen de 
projectes aprovats ni s’han acabat reflectint com a qualificacions urbanístiques. 

 

 Geometria Polígon  
 Atributs   
 ID Codi identificador intern  
 CODI_INE Codi INE del municipi (cinc dígits)  
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 NOM Descriptiu del tipus de proposta indicada i el sistema de 
comunicació al qual fa referència: si és un eix viari o 
ferroviari anirà acompanyat del nom que li dóna el 
planejament i si és una reserva s’indicarà la 
infraestructura a la qual complementa o altera. 

 

 Taula MUCVW_MUCS_XPROJ  
 Classificació i mètode d’obtenció 

Es recullen la totalitat de sectors transversals previstos pels diferents instruments 
de planejament general. 

 
 

 Relacions  
 No hi ha relacions definides  
 Notes 

El mètode d’obtenció i de validació permet assegurar que tots els polígons 
tanquen correctament. 

 

6 Qualitat 

El disseny del sistema d’informació del MUC inclou un conjunt d’eines per a garantir la 
qualitat de les dades; aquestes aplicacions estan a disposició de les persones 
usuàries perquè puguin avaluar la consistència de la informació del sistema i validar 
que els fitxers compleixen els requisits de qualitat en l’aspecte gràfic, de format i de 
codificació, és a dir, que s’adapten a l'Estàndard d’intercanvi de dades urbanístiques 
en format CAD. Tant el document d’estàndard CAD com les eines es poden 
descarregar des del web del MUC. 

La qualitat del MUC sintètic es descriu d’acord amb els elements i/o subelements de 
l’estàndard internacional ISO19113 sobre principis de qualitat de la informació 
geogràfica.  

6.1 Completesa 

El MUC sintètic conté, per a cadascun dels fenòmens, el refós gràfic de tots aquells 
expedients de planejament general, i els recursos i sentències estimatòries 
associades, que han estat aprovats pels òrgans urbanístics de la Generalitat, i que 
estaven vigents a la data d’actualització mínima especificada a les metadades. Tot i 
això, en alguns punts del territori es pot haver incorporat algun expedient amb una 
data d’aprovació posterior a la data d’actualització mínima especificada. 

6.2 Consistència lògica 

Grau de conformitat de l'estructura de les dades, dels atributs i de les relacions a un 
conjunt de regles lògiques (l'estructura pot ser conceptual, lògica o física). 

El MUC sintètic compleix els requisits d’estructura especificats en la descripció de la 
base per a cada fenomen: s’han utilitzat exclusivament els codis definits en la base, la 
geometria és l’adequada, els polígons s’han format correctament i s’acompleixen les 
relacions de jerarquia. A més, s’assegura que la representació gràfica és coherent 
amb la jerarquia de conceptes. 
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6.2.1  Consistència conceptual 

Els subusos de les qualificacions del sòl són consistents amb la classe de sòl d’acord 
amb la taula de combinacions vàlides següent: 

CLASSIFICACIÓ QUALIFICACIÓ  CLASSIFICACIÓ QUALIFICACIÓ 

SUC SX0  SNC M2 
SUC SX1  SNC M3 
SUC SX2  SUD SX0 
SUC SF  SUD SX1 
SUC SA  SUD SF 
SUC SP  SUD SA 
SUC SS  SUD SP 
SUC SC  SUD SS 
SUC SH  SUD SC 
SUC SV  SUD SH 
SUC SE  SUD SV 
SUC ST  SUD SE 
SUC SD  SUD ST 
SUC R1  SUD SD 
SUC R2  SUD D1 
SUC R3  SUD D2 
SUC R4  SUD D3 
SUC R5  SUD D4 
SUC R6  SND SX0 
SUC A1  SND SX1 
SUC A2  SND SF 
SUC A3  SND SA 
SUC M1  SND SP 
SUC M2  SND SS 
SUC M3  SND SC 
SNC SX0  SND SH 
SNC SX1  SND SV 
SNC SX2  SND SE 
SNC SF  SND ST 
SNC SA  SND SD 
SNC SP  SND D5 
SNC SS  SNU SX0 
SNC SC  SNU SX1 
SNC SH  SNU SX3 
SNC SV  SNU SF 
SNC SE  SNU SA 
SNC ST  SNU SP 
SNC SD  SNU SS 
SNC R1  SNU SC 
SNC R2  SNU SH 
SNC R3  SNU SV 
SNC R4  SNU SE 
SNC R5  SNU ST 
SNC R6  SNU SD 
SNC A1  SNU N1 
SNC A2  SNU N2 
SNC A3  SNU N3 
SNC M1  SNU N4 
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En el cas dels sectors es comprova que per a cada etiqueta de sector hi ha el 
corresponent registre a la taula de sectors.  

6.2.2 Consistència de domini 

En tots els cassos, els valors dels atributs estan dins el domini definit per a cada 
concepte. 

Els codis es revisen per assegurar que s’ajusten a l’estàndard, ja sigui mitjançant la 
utilització directa dels codis estàndards o mitjançant una taula d’equivalències. 

6.2.3 Consistència topològica 

Es compleixen les relacions jeràrquiques entre 4QUAL i 2CLAS i entre 2CLAS i 1TM 
de manera que: 

• tot polígon de qualificació del sòl està sempre contingut dins un de classificació 
del sòl  

• tot polígon de classificació del sòl està sempre contingut dins un d’àmbit 
municipal 

• les instàncies dels fenòmens 4QUAL i 2CLAS formen un mosaic total i sense 
solapaments de cada àmbit municipal. 

En els cas dels àmbits municipals, mentre que la delimitació oficial 1:5.000 no estigui 
disponible, el mosaic no és perfecte, però s’assegura que no hi ha buits o 
superposicions  superiors a 1 m2 en les fronteres entre termes. 

6.3 Exactitud temàtica 

Dins cada àmbit municipal, s’avalua la correcta assignació de valors dels atributs, és a 
dir, que reflecteixen correctament el contingut del conjunt d’expedients, tant de la 
figura principal de planejament com de les seves modificacions. 

La validació del contingut de recursos i sentències es fa sobre una mostra aleatòria 
prioritzant capitals de comarca. En concret, es verifica: la classificació del sòl i sectors 
de desenvolupament, la zonificació i la relació entre els conceptes. 

Així mateix, s’assegura la correcta correspondència entre els identificadors de sectors 
del planejament original i els del MUC a la taula de dades.  I les dades associades als 
sectors. 

6.3.1 Exactitud posicional 

L’exactitud posicional absoluta de les instàncies de l’àmbit municipal varia segons el 
mètode d’obtenció. Els àmbits obtinguts de la delimitació oficial a 1:5.000 tenen una 
precisió d’1m; dels que s’extreuen de la delimitació a 1:50.000 es desconeix la seva 
precisió perquè tampoc es coneix la precisió de les dades d’origen i, pel que fa a la 
resta d’àmbits, s’estima que la precisió és millor de 10 m. 

L’exactitud posicional dels punts provinents dels treballs de refosa en què s’ha 
interpretat la informació original sobre la base topogràfica 1:5.000 de l’ICC i 
coincidents amb algun element de la base, es pot estimar que la seva precisió és la 
mateixa que la de la base de referència, 1m en el 90% dels casos. 
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La unitat en la qual s’emmagatzemen les dades en el procés de captura és el metre 
fins al segon decimal, per tant, una precisió de centímetres, però no es pot assumir 
per això que l’exactitud de la informació sigui de centímetres. 

7 Distribució 
La principal via de consulta de la informació és a través del visor del MUC, una 
aplicació de consulta específica disponible al web del Departament a l’adreça 
http://ptop.gencat.cat/muc-visor. 

 

A més, altres vies de distribució són: 

 Geoserveis WMS per a la consulta de les dades seguint els protocols OGC de 
cara a la integració de la informació en d’altres aplicacions. La URL del servei 
és http://ptop.gencat.cat/webmap/MUC/request.aspx? 

 Lliurament de les dades vectorials sota petició per escrit a la direcció general 
amb competències d’urbanisme, especificant el motiu, l’àmbit i els conceptes 
que se sol·liciten. 

L’actualització de la informació es realitza o valida exclusivament pels serveis tècnics 
de la DGOTU i, per tant, es pot assegurar que està lliure de manipulacions externes. 

Es permet la reutilització de la informació del MUC sempre que no sigui amb finalitats 
comercials, i d’acord a les condicions descrites a l’avís legal del web de gencat. 

http://ptop.gencat.cat/muc-visor�
http://ptop.gencat.cat/webmap/MUC/request.aspx�
http://www.gencat.cat/web/cat/avis_legal.htm�
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8 Metadades 

S’han creat les metadades d’acord amb el perfil IDEC de l’estàndard ISO19115:2003. 
Estan disponibles des de desembre de 2010 al catàleg de la IDEC.  

http://delta.icc.cat/SDIExplorer/cercaCataleg.jsp?lang=ca_ES 

 

9 Captació 

Aquest Mapa s’elabora d’acord amb la interpretació dels documents de planejament 
general oficials disponibles als arxius del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

La unitat de treball és el municipi. Per a cadascun es construeix una refosa gràfica 
segons la digitalització de la documentació original en format ràster obtinguda del 
RPUC i transcrit sobre base topogràfica oficial a escala 1:5.000. En paral·lel, es 
defineix una taula d’equivalències que homologa les qualificacions utilitzades en el 
planejament municipal als usos de la llegenda sintètica del MUC. 

La interpretació inherent a l’elaboració d’un mapa sintètic no permet atribuir-li la 
validesa jurídica de la documentació original. Tot i això, llevat d’errades materials, la 
metodologia d’elaboració permet atribuir a la informació del MUC sintètic el nivell de 
qualitat que correspon a les informacions i serveis oferts per les administracions 
públiques. 

Pel que fa a l’àmbit metropolità de Barcelona, les dades s’obtenen de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona d’acord amb el conveni signat entre el DPTOP i la 
MMAMB, (http://cartografia.amb.cat/planejament) així com de l’Ajuntament de 

http://delta.icc.cat/SDIExplorer/cercaCataleg.jsp?lang=ca_ES�


Especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic versió 1.0  
desembre 2011   

 

26 

Barcelona per al seu terme municipal (vegeu http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html per 
a consultar la informació original) i s’integren en el MUC sense manipulació de 
contingut.   

10 Manteniment 
El planejament general és una informació dinàmica i el MUC com a síntesi d’aquest 
planejament està subjecte a un procés continu d’actualització.  

Pel que fa a la distribució i l’arxiu, es consolida una versió per cada període semestral, 
corresponents a gener i juliol de l’any. 

La data d’actualització mínima del Mapa està disponible en les condicions d’ús.. 

11 Representació 

Pel que fa a la representació gràfica, la necessitat d’una lectura homogènia i contínua 
del territori dels diferents documents gràfics exigeix necessàriament l’establiment 
d’una única llegenda global. Per això, s’han establert uns criteris de representació 
gràfica, lligats a la codificació sintètica i als diferents conceptes que recull el MUC, 
que s’han utilitzat en els diversos documents generats, així com per la visualització 
del producte a través del visor. 

A l’annex B hi ha la representació gràfica dels polígons segons l’ús i la classificació i 
dels elements lineals i textos. 

 

http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html�
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Annex A Codificació i glossari de termes 

La codificació utilitzada pels usos del MUC sintètic s’estructura en dos nivells: un 
primer dígit –una lletra majúscula- que indica l’ús, i un segon que detalla el subús, 
consistent en un codi numèric per a les zones i tipus de sòl o una lletra majúscula pels 
sistemes. 

La codificació estàndard fixa els dos primers nivells, però dóna llibertat en els 
següents, per la qual cosa els redactors poden estendre els codis al seu criteri amb la 
definició detallada dels teixits i tipus de sòls, afegint a continuació dels dos primers 
caràcters estàndards, un caràcter més específic que consisteix en una lletra 
minúscula en el cas de subzones (R1a, N2e, etc.), i un número per als sistemes (SE3, 
ST1, etc.). 

Aquest sistema de codificació jeràrquica pot ser utilitzat en la redacció de nous 
instruments de planejament agafant-lo com a base i especificant més nivell de detall 
on calgui d’acord amb les necessitats de cada cas. Així, amb un únic sistema de 
codificació estructurat jeràrquicament es pot tenir tot el detall del territori i, alhora, 
extraure fàcilment la visió del mapa sintètic. 

Per a planejaments que utilitzen una codificació no adaptada a la codificació 
estàndard s’utilitza una taula d’equivalències que permet fer l’homologació entre les 
qualificacions, zones i sistemes, dels diferents plans municipals i els usos del MUC 
sintètic. Una plantilla d’aquesta taula està disponible a la pàgina del MUC al web del 
Departament. 

La descripció dels usos del MUC sintètic és la següent: 

COMUNICACIONS 

SISTEMES 

SX. VIARI 

Sistema que inclou el sòl necessari per assegurar un nivell adequat de mobilitat 
terrestre. Comprèn les infraestructures de transport terrestre per a qualsevol 
modalitat de trànsit com són les carreteres, camins, carrers i aparcaments com a 
espais públics lligats a la xarxa viària. 

El sistema viari del Mapa està agrupat en dos grans categories: els eixos 
estructurants i la resta de vialitat. La selecció dels eixos estructurants segueix dos 
criteris: un de caràcter funcional incloent-hi aquelles vies bàsiques amb capacitat 
per ordenar els fluxos rodats i l’altra de caràcter historicoestructural que recull 
aquells eixos que ajuden a entendre la morfologia de pobles i ciutats. 

La vialitat s’etiqueta amb els codis següents: 

SX0 eixos estructurants no reconeguts pel planejament però sí executats i 
recollits a la cartografia o ortofotomapa. 

SX1 eixos estructurants resultants de la selecció de la vialitat prevista pel 
planejament. 
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SX2 altre viari en sòl urbà 

SX3 altre viari en sòl no urbanitzable. 

SF. FERROVIARI 

Sistema que identifica el sòl destinat a la xarxa ferroviària, reserva ferroviària i les 
estacions. Inclou, en definitiva, els espais necessaris per a garantir el correcte 
transport per ferrocarril. 

SA. AEROPORTUARI 

Sistema que identifica el sòl reservat per a la navegació aèria: aeroports 
comercials, aeròdroms esportius, heliports, terminals, centres de control, etc. 
Inclou tant les zones relacionades amb el moviment i amb la seguretat de les 
aeronaus, com les d’activitats i instal·lacions aeroportuàries així com els sòls de 
reserva. 

SP. PORTUARI 

Sistema que identifica el sòl destinat al transport marítim: ports marítims, 
dàrsenes pesqueres, esportives i comercials, instal·lacions marítimes, zones 
d’activitats logístiques associades, marines, ports fluvials, així com els sòls de 
reserva. 

ESPAIS OBERTS 

SS. PROTECCIÓ 

Espais lliures al voltant dels sistemes, no edificables, amb servituds de protecció 
i/o reserva dels sistemes que protegeixen. Són espais disponibles per al pas de 
xarxes lineals de serveis tècnics i ambientals, com són les conduccions de llarg 
recorregut de subministrament d’aigua, energia, telecomunicacions, galeries de 
serveis o racks. També són espais de reserva com a vies de comunicació de 
trànsit restringit (vianants, bicicletes, etc.). 

SC. COSTANER 

Comprèn els espais lliures costaners com les platges, els penya-segats i altres 
similars dins la zona maritimoterrestre inclosos dins el domini públic 
maritimoterrestre previst en la legislació vigent. 

SH. HIDROGRÀFIC 

Comprèn el conjunt d’espais lliures que conformen les làmines i els cursos 
naturals de l’aigua: rius, rieres, torrents, llacs, estanys i/o fonts naturals que 
estructuren el territori. 

SV. ESPAIS LLIURES, ZONES VERDES 

Comprèn els parcs urbans i forestals, jardins, places, zones verdes i els espais de 
lleure, oci i esport actuals o de nova creació. 
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EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS 

SE. EQUIPAMENTS 

Comprèn els centres públics de caràcter docent, cultural, esportiu, etc., així com 
les reserves sense ús assignat i els altres equipaments privats que siguin 
d’interès públic i social. 

En concret: docent, sanitarioassistencial, administratiu, proveïment, cultural, 
social, religiós, esportiu, funerari, transport, i seguretat i defensa. 

ST. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS 

Comprèn els equipaments destinats a serveis tècnics, ambientals i de suport al 
transport d’aigua per al reg així com les reserves sense ús assignat per a serveis 
tècnics de nova creació. 

En concret: espais necessaris per al tractament i el subministrament d’aigua 
potable o de boca, espais destinats a la generació d’energia, instal·lacions per al 
sanejament i depuració d’aigües residuals, instal·lacions per al dipòsit i tractament 
de residus, centres i instal·lacions destinades a la telecomunicació, radioemissió, 
georeferenciació, i sòls ocupats per infraestructures d’aigua per al reg. 

HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 

SD. HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 

Recull les reserves de sòl destinades a habitatges públics temporals de col·lectius 
de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació, justificades en les 
polítiques socials prèviament definides. 

R. RESIDENCIAL 

ZONES I TIPUS DE SÒL 

S’agrupen en sis codis diferenciant les estructures antigues (codis R1 i R2) dels teixits 
moderns (codis R3, R4, R5 i R6). 

R1. NUCLI ANTIC 

Trames urbanes i ordenacions antigues corresponents als nuclis fundacionals i 
centres històrics de les poblacions, de les quals convé mantenir l’estructura 
urbana d’edificació.  

R2. URBÀ TRADICIONAL 

Teixits antics corresponents als creixements històrics, d’estructura anterior a 
1950, tant compactes com oberts, normalment situats a l’entorn del nucli 
fundacional, al llarg d’una carretera o pol d’activitat econòmica. 
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R3. ILLA TANCADA 

Eixample modern amb ordenacions en illa tancada, seguint un model geomètric 
d’ocupació del sòl en malla o quadrícula i normalment amb edificació en alineació 
de vial. 

R4. ILLA OBERTA 

Forma moderna de creixement configurada a partir d’edificació aïllada o 
semiaïllada ordenant la parcel·la i els espais lliures privats en funció de l’ús 
predominant. Correspon als blocs o torres plurifamiliars, normalment amb jardí 
comunitari. 

R5. CASES AGRUPADES 

Agrupacions de cases en filera unifamiliars, en alineació de vial o enretirades del 
front de carrer, que conformen volums importants, habitualment amb possibilitat 
d’un espai no edificable a cada parcel·la. 

R6. CASES AÏLLADES 

Ordenacions extensives de baixa densitat, de cases unifamiliars o bifamiliars 
adossades (aparellades) aïllades en una parcel·la amb jardí. 

A. ACTIVITAT ECONÒMICA 

A1. INDUSTRIAL 

Àrees d’activitat econòmica destinades predominantment a l’ús industrial. 
Correspon tant a la indústria tradicional, sovint integrada en la trama urbana, com 
a les àrees industrials entre mitgeres, en edificació semiaïllada, aïllada i també a 
les zones de tallers. 

A2. SERVEIS 

Inclou les àrees urbanes d’activitats econòmiques diferents de la industrial o la 
logística amb predomini d’un ús concret com és el cas dels usos residencials 
temporals; terciari, comercial i d’exposició; dotacions socioculturals diferents dels 
equipaments com fundacions privades; centres d’investigació i recerca; dotacions 
recreatives, esportives, i lúdiques com els golfs; i altres serveis turístics diferents 
de l’allotjament com la restauració, pista de bitlles, centres lúdicoesportius, 
balnearis i càmpings. 

A3. LOGÍSTICA 

Àrees d’activitat econòmica destinades a activitats de logística, manufactura i 
comercialització a l’engròs de productes. Inclou centres d’intercanvi modal i àrees 
de magatzems. Són ordenacions específiques, en general adaptades al trànsit 
prioritari de vehicles de transport de mercaderies i/o camionatge pesant. 
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M. MIXTOS I ALTRES 

M1. TRANSFORMACIÓ 

Teixits en desús o amb activitat, que tenen una expectativa de transformació i 
renovació de l’estructura urbana a llarg o mitjà termini. Inclou tant les 
remodelacions integrals com les transformacions d’ús o de teixit. 

També poden codificar-se de transformació els sòls que no poden ser adscrits a 
un ús predominant concret, atès que la necessitat de rehabilitació de la seva 
estructura urbana i d’edificació demana una anàlisi detallada més en consonància 
amb un instrument de planejament derivat. 

M2. CONSERVACIÓ 

Àrees, teixits urbans, parcel·les i/o edificacions, jardins, conjunts que per les 
seves peculiaritats tipològiques i d’ús, o pel seu valor històric i cultural, demanen 
un especial tractament i conservació. 

M3. MIXTOS 

Àrees urbanes amb trama i tipologies que admeten usos diversos i compatibles. 
Segons l’ús predominant poden ser residencials, d’activitat econòmica, específics 
del municipi o estratègics en el cas de sòls urbans reservats per a polítiques de 
sòl concretes com, per exemple, els centres direccionals. 

N. NO URBANITZABLE 

Es diferencien en funció del seu valor els subusos següents: rústec, protecció i 
protecció sectorial. S’afegeix un darrer grup, les activitats autoritzades, pels sòls 
d’usos específics, legalment implantats amb la protecció pròpia dels seu entorn 
immediat. 

N1. RÚSTIC 

Són els sòls de menys valor intrínsec que el planejament, per tal de garantir l’ús 
racional del territori, decideix mantenir lliures i no incorporar-los en els processos 
urbans. 

N2. PROTECCIÓ 

Són sòls que en reconeixement dels valors del territori - agrícoles, forestals, 
ecològic i paisatgístic, etc.- el pla preserva voluntàriament identificant les seves 
especificitats i característiques, com són els conjunts rurals d’interès o les 
proteccions ambientals dels nuclis, entre d’altres. 

N3. PROTECCIÓ SECTORIAL 

Són sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament 
restrictiu reconegut sectorialment, com els espais PEIN, la xarxa Natura 2000, les 
zones humides i altres. 
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N4. ACTIVITAT AUTORITZADA 

Codi reservat per als àmbits de sòl en els quals s’hi emplacen altres usos 
existents en el sòl no urbanitzable, identificats i qualificats específicament pel 
planejament, amb una superfície superior a 1 hectàrea, que convé remarcar per 
raons d’estructura territorial: explotació de recursos naturals, dotacions esportives 
i/o lúdiques, residencial, serveis i altra activitat econòmica. Són, per exemple, les 
àrees d’ús extractiu, golf, serveis de la xarxa viària, càmpings, etc. 

D. URBANITZABLE 
Engloba en quatre codis (D1 a D4) els sòls urbanitzables delimitats ordenats amb un 
pla parcial urbanístic aprovat i pendent d’execució i aquells sòls pendents de concreció 
i desenvolupament mitjançant un futur pla parcial. El codi D5 està reservat per als sòls 
urbanitzables no delimitats. 

D1. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL 

Correspon als sòls urbanitzables delimitats reservats preferentment per a usos 
residencials. 

D2. DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT ECONÒMICA 

Correspon als sòls urbanitzables delimitats reservats per a establiments d’ús 
industrial i altres activitats econòmiques. 

D3. DESENVOLUPAMENT PER A USOS MIXTOS 

Correspon als sòls urbanitzables delimitats reservats per a usos mixtos com, per 
exemple, un centre direccional, un golf amb zona residencial, etc. 

D4. ALTRES DESENVOLUPAMENTS 

Correspon als sòls urbanitzables delimitats reservats per a usos específics com, 
per exemple, sistemes. 

D5. URBANITZABLE NO DELIMITAT 

Correspon als sòls urbanitzables reservats per a futurs desenvolupaments no 
delimitats, pendents de pla parcial de delimitació. 
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Annex B Representació gràfica 
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