
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES PARCEL·LES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL 

Per tal de realitzar la representació gràfica de les parcel·les de titularitat 

municipal necessitarem un arxiu .XLS  (descrit a l’Annex VIII en format xls), i 

l’arxiu AJ que disposi dels camps REFCAT i TITULAR, en aquest llistat hi han 

d’aparèixer totes les parcel·les de titularitat publica. També necessitarem els 

arxius per PARCRUST.shp i PARCURB.shp. Que per simplificar els ajuntarem 

amb un únic arxiu. Guardant el PARCRUST.shp com un arxiu nou anomenat 

PARCMUNI.shp. I copiant totes les parcel·les del PARCURB.shp quedant en 

un únic arxiu. 

Per realitzar aquesta operació, primer de tot desarem un nova capa dins del 

directori del treball anomenat PARCMUNI.shp. Seleccionarem la capa 

PARCRUST.shp i anirem a “desar com a” 

 

 

 



 

 

Per unir les dos capes entrarem dins de les propietats de Parcurb.shp.  

 

Seleccionarem totes els camps de la capa 

 



 

Mantenint la selecció anirem a Edita i Copia els objectes. 

 

Amb això realitzat, anirem a la capa de PARCMUNI.shp i la seleccionarem. 

Seguidament clicarem sobre Edita i Enganxa els objectes. 

 



  

D’aquesta manera ja tindrem les dos capes unificades. 

Afegim l’arxiu AJ als nostre Qgis, on tenim les parcel·les de rústica i urbana. 

Clicant amb el boto esquerra dos cops sobre la capa PARCMUNI.shp, fem que 

s’obrin les propietats de la capa, i a continuació seleccionarem sobre unions: 

 

A continuació cliquem el “+” i s’obre la finestra afegeix una unió de vectors a 

unir la capa seleccionem AJ, a uneix el camp seleccionem Field 1 (que es 

correspon a REFCAT) i a camp objectiu posem REFCAT. 



  

Cliquem sobre “ok” i al obrir la taula d’atributs de PARCMUN.shp clicant al 

icona apareixerà un nou camp  AJ_Field 2,  que serà NULL  a totes les 

parcel·les que no pertanyen a l’Ajuntament:   

 



A continuació, clicant a la part alta de la columna AJ_Field 2, ordenem el 

camps fins que l’ ajuntament sigui a dalt , i seleccionem tots els recintes 

“Ajuntament” 

 

 

Amb això seleccionat, anant al mapa es veuen en groc les parcel·les 

seleccionades que és corresponen al les de titularitat municipal. 



 

 

Aleshores clicant amb el boto dret sobre PARCMUNI.shp i amb l’esquerra 

sobre “desa com” s’obre el quadre on hem de clicar la ubicació on guardar i li 

donarem el nom CADAJ.shp, i haurem de seleccionar desa nomes els objectes 

seleccionats, i vigilar que el datum sigui el correcte 

. 

 

 



 

I així tenim la capa CADAJ.shp  on hi ha totes les parcel·les de l’Ajuntament. El 

qual es pot observar a continuació. 

 



 

Entrant dins dels atributs de la capa CADAJ.shp, podrem observar de quines 

parcel·les corresponen 

 


