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Introducció 

 1999: L’Administració de la Generalitat de Catalunya requereix localitzar llocs en el territori 

per nom de carrer i número de portal 

 

 2000: Inici del projecte BDCarrers. Recollida d’eixos de carrer, nom i intervals de numeració 

a cada costat. Principalment mb treball de camp i cartografia paper existent. També en 

algun cas carrerer comercial existent. Base referència: Base topogràfica de Catalunya 

1:5.000. Caps de municipi > 500 h 

 

 2004: Incorporació progressiva d’informació de la resta de caps, altres zones urbanes i 

polígons industrials. Substitució carrerer comercial per informació pròpia o d’ajuntaments 

(ex. Barcelona). 

 

 2008: Actualització, en col·laboració amb l’Administració Local 

 

 2010: Incorporació progressiva de les adreces en zona urbana. Base de referència: Mapa 

urbà de Catalunya (1:1.000) 

 

 2016-2017: Incorporació de les adreces en disseminat 
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BDCarrers 

Objectius, 

contingut i 

evolució 
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Objectius 

La Base de carrers de l’ICGC té per objectiu: 
  

 la normalització 

 la geocodificació 

 

d’adreces postals 

 

  per número de carrer i número de portal 

  per cruïlla de carrers 

  per tram de carrer entre cruïlles 
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Model de dades  
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AdrecaEdi 

UnitatPoblacio 

Via 

TramVia 

AdrecaVia 

CruillaVia 

Cruilla 



Model de dades 

 

8 

El desenvolupament del Registre estadístic de territori i la Base de carrers – IDESCAT 29/9/2017 



9 

El desenvolupament del Registre estadístic de territori i la Base de carrers – IDESCAT 29/9/2017 

Contingut 
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Contingut 



Evolució del contingut 

1. Eixos de carrer i intervals de 

números de portal 
 

2. Adreces en zona urbana 

 

 
 

 

3. Adreces en disseminat 
S’incorporaran a la base de dades 53.433 d’edificis 

aïllats, seleccionats de la toponímia de la BT-5M i 

situats dins l’edifici. 
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Referència cadastral 

 Assignació de la referència 

cadastral a l’adreça 

 

 Petició de l’Idescat 

 

 La BDCarrers conté adreces horitzontals; 

no inclou adreces verticals 

 

 Permet enllaçar amb la informació del 

Cadastre i obtenir les adreces verticals 

associades 
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Referència cadastral 

 Procediment d’assignació:  anàlisi espacial? 

 

 Problemes: 
 

 Les dates d’actualització de la BDCarrers i del Cadastre poden no ser iguals. Poden 

representar realitats diferents. 

 

 Les adreces de la BDCarrers encara no estan totes situades en la posició real del lloc a 

què es refereixen, identificat a la cartografia de referència de l’ICGC. 

 

 Les parcel·les cadastrals del Cadastre no sempre són coherents amb la cartografia de 

referència de l’ICGC. 

 

 No sempre es poden identificar com a coincidents les adreces (noms de carrer, número) 

presents a la BDCarrers i al Cadastre per a un mateix lloc. 

 

 No és possible aplicar un procediment totalment automatitzat 
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Referència cadastral 

 Procediment d’assignació: 
 

1.  Assignació automatitzada de la referència cadastral a les adreces a partir de 

la seva posició 

 

2.  Estimació de la fiabilitat de l’assignació: 

 

 Adreça de la BDCarrers   Adreça de la parcel·la cadastral al Cadastre 

 S’han pogut identificar com a la mateixa adreça? 

 

 S’associa a l’adreça un atribut que indica la fiabilitat de l’assignació 

   S’estableix en funció de si s’ha identificat una parcel·la i de la semblança de les     

   diferents parts de l’adreça en ambdues bases de dades. 

 

2. Revisió manual de les que no són fiables 
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Referència cadastral 

 Nivells de fiabilitat de l’assignació i resultats 
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VALOR DESCRIPCIÓ % adreces 

Max Fiabilitat màxima de l’assignació de la referència cadastral de parcel.la 
L’assignació de la referència cadastral es considera majoritàriament correcte. 
 

27 

Int1 Fiabilitat intermèdia-alta de l’assignació de la referència cadastral de parcel.la 
L’assignació de la referència cadastral pot contenir alguns errors. 
 

9 

Int2 Fiabilitat intermèdia-baixa de l’assignació de la referència cadastral de parcel.la 
L’assignació de la referència cadastral pot contenir errors. 
 

1 

Min Fiabilitat mínima de l’assignació de la referència cadastral de parcel.la 
No es recomana utilitzar la referència cadastral assignada. 
 

45 

- Sense complimentar 
Aquest valor es presenta en els casos en que no s’ha assignat la referència cadastral, 
sia perquè no s’ha pogut o perquè encara no s’ha realitzat el procés d’assignació. 
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Referència cadastral 

 Què inclou cada nivell de fiabilitat? 

 Nivell 1: l’adreça cau dins d’una parcel·la cadastral i les adreces són 

coincidents (tipus de carrer, nom, número i lletra). 

 

 Nivell 2: l’adreça cau dins una parcel·la o molt a prop i les adreces, tot i que 

no iguals, es poden identificar com a coincidents amb una elevada certesa. 

 

 Nivell 3: l’adreça cau dins d’una parcel·la cadastral , el nom de via i el 

número/lletra són semblants però el tipus de via no coincideix. 

 

 Nivell4: No es pot establir una bona correspondència entre la descripció de 

les dues adreces 
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BDCarrers 

Manteniment 
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Manteniment de la 

base de dades 

 Fonts d’informació de l’actualització 

 Acords de col·laboració 

 Ajuntaments  

 Diputació de Lleida  

 Diputació de Barcelona 

 Diputació de Tarragona (iniciant-se) 

 Diputació de Girona (iniciant-se) 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

 Treball de camp 

 Cartografia topogràfica 1:1.000 del Mapa urbà de Catalunya 

 

 Incidències reportades 

 Usuaris institucionals (Mossos d’esquadra, ≈40 incidències/mes) 

 Usuaris particulars (entre 15 i 20 incidències/any) 
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Manteniment de la 

base de dades 

 Bases de referència 

 Mapa Urbà de Catalunya 1:1.000 (MUC) 

 Base topogràfica 1:5.000 de Catalunya (BT-5M) 

 Ortofoto de Catalunya 

 

 Informació de suport 

 Cadastre 

 Tramer alfanumèric del cens electoral (INE) com a suport 

 Bases de dades de Correus 
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Font d’informació de 

la darrera 

actualització 
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Estat  

d’actualització 
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 Dos procediments: 

 Actualització 

programada del municipi 

complert                                

any de referència de la informació 

 

 Actualitzacions puntuals 

per resoldre les 

incidències reportades 

pels usuaris  

 facilita una actualització més 

ràpida dels llocs on hi ha hagut 

canvis 



BDCarrers 

Explotació 
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Explotació 

 En aplicacions web 

 Guia de carrers als portal web Gencat i ICGC 

 VISSIR (cerca per adreça)  

 Visors de Geolocal a portals web d’ajuntaments 

 

 En serveis web 

 Geocodificador (directe i invers) i geocodificador massiu 

 WMS noms i numeració de carrers 

 

 S’ha posat a punt una versió específica del geocodificador per a l’Idescat, que 

retorna a més a més:  

 referència cadastral de la parcel·la 

 fiabilitat de l’assignació de la referència cadastral 
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Explotació 
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Cercador d’adreces del VISSIR – 

Portal web ICGC 



Explotació 
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Guia de carrers – Portals web 

Gencat i ICGC 



Explotació 
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Servei WMS – Portal web ICGC 



BDCarrers 

La BDCarrers i 

la BDMAC 
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La BDMAC 

 

 BDMAC: Base de dades municipal d’adreces 

de Catalunya 
 

 Conjunt d’informació geogràfica previst al Pla Cartogràfic 

de Catalunya (PCC) 

 

 Adreces de  llocs on hi poden viure persones o s'hi poden 

desenvolupar activitats, descrites mitjançant una 

coordenada representativa del lloc i uns atributs que 

especifiquen la localització i  la ruta d’accés 

 

 Especificacions tècniques elaborades per un grup de 

treball de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de 

Catalunya (C4) 

 

 Integrat per tècnics d’ajuntaments, diputacions, l’AMB, 

l’ICGC i l’Idescat 

 

 Oficial des de 2013 
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La BDMAC 

 Les especificacions BDMAC proporcionen: 

 

 Criteri unificat per a la recollida de dades 

 Nivell de qualitat mínim acordat 

 Punt de partida per a la implementació de bases de dades de direccions en ajuntaments 

que no la tinguin. 

 Model de dades comú per al intercanvi i la integració de dades 

 

 Permeten assegurar una major homogeneïtat de les dades, 

facilitant la integració i explotació como un tot 
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La BDCarrers 

 S’ha adaptat el model de dades de la BDCarrers a la BDMAC 

 

 Des que es va iniciar l’actualització de la BDCarrers l’objectiu 

ha estat col·laborar amb l’administració local 
 

 per evitar la duplicació d’esforços  

 

 per generar una informació de major qualitat 
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La BDCarrers i la 

BDMAC 

 C4: Caldrà establir un protocol de creació i manteniment del 

conjunt de dades oficial del PCC 
 

 a partir de la millor informació existent, sigui la de l’ens local, la diputació, 

l’ICGC, l’AMB, ... 

 

 amb els controls necessaris per garantir-ne la qualitat i homogeneïtat 

 

 validada per l’ens local responsable 

 

 L’objectiu és disposar d’una base de dades d’adreces oficial 

per servir a tots els nivells de l’administració pública que ho 

requereixin 
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Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc, 

E-08038 Barcelona 

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) 

    www.icgc.cat 

    icgc@icgc.cat 

    twitter.com/ICGCat 

    facebook.com/ICGCat 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 
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