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1. Introducció i antecedents 

1.1. Antecedents 

El terme municipal de Madremanya inclou els pobles històrics de Madremanya i Millàs, a més dels veïnats 

del Pedró (adjacent al nucli de Madremanya), Vilers, Bevià, Mas Ripoll i Mas Torrent. 

El nucli de Madremanya conserva l’estructura urbana d’orígens medievals, presentant carrers estrets que 

acaben confluint a la plaça Major. El poble de Millàs s’estructura a l’entorn del Castell i de l’església 

dedicada a Sant Iscle i a Santa Victòria. Els diferents veïnats són, en general, de poblament en disseminat. 

El municipi s’havia dedicat històricament al sector primari, però en l’actualitat la major part dels 

habitatges corresponen a primeres i segones residències desvinculades de l’activitat agrícola. D’altra 

banda, en els darrers anys l’activitat turística ha agafat un pes rellevant i nombroses edificacions han 

passat a formar part d’establiments dedicats a l’allotjament (hotels, cases rurals, etc.). 

Pel que fa a la situació actual de les adreces del terme, el nucli urbà de Madremanya presenta diversos 

carrers amb les cases numerades. Tanmateix, aquesta numeració està completament desfasada i les 

adreces vigents segons el padró municipal, el cadastre o altres bases de dades habitualment no tenen 

correspondència amb les adreces que utilitza la població. Aquesta situació s’agreuja a Millàs i als 

diferents veïnats, on els visitants, especialment carters, missatgers o empreses de subministraments, ho 

tenen realment complicat per trobar una casa mitjançant les adreces actuals. 

1.2. Objecte 

El principal objectiu del projecte és ordenar, actualitzar i cartografiar les adreces1 del municipi de 

Madremanya, tan dels àmbits urbans com de les edificacions aïllades. 

Altres objectius més concrets són: 

▪ donat que les adreces depenen de les entitats de població on es troben, revisar la situació 

administrativa actual de les entitats del municipi. 

▪ realitzar una diagnosi de la situació actual de les adreces a Madremanya. 

▪ establir les directius a seguir a l’hora de proposar la denominació de noves vies urbanes, així 

com d’atorgar els números de policia corresponents. 

▪ elaborar una cartografia d’adreces d’acord amb les especificacions tècniques elaborades per la 

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), compatible amb el model únic 

d’adreces normalitzades de l’INE i amb la cartografia del cadastre. 

▪ definir els criteris a seguir en la retolació dels carrers i la numeració dels edificis. 

 
1 Segons s’indica a l’annex 2 del Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya, una adreça és un 

concepte que s’expressa en una localització i ruta d’accés a un lloc on hi poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar 

activitats), i que inclou: població, carrer, número de portal, codi postal, carretera, punt quilomètric i nom d’edifici. 
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1.3. Marc legal 

El capítol IV del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre 

d'ens locals de Catalunya, defineix i regula el procediment de denominació de les entitats i els nuclis de 

població. 

L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i 

demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, 

estableix que els ajuntaments són els responsables de mantenir actualitzades la nomenclatura i 

retolació de les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions 

públiques interessades. Així mateix, l’article 76 detalla que els “ajuntaments revisaran, almenys un cop 

l'any, la relació d'entitats i nuclis de població i la divisió en seccions del terme municipal, d'acord amb les 

definicions i instruccions que estableixin les disposicions legals que regulin aquestes matèries i les remetran 

a l'Institut Nacional d'Estadística per a la seva comprovació”. 

Altrament, l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística indica que “la determinació 

del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments, i la dels 

altres topònims de Catalunya correspon al Govern de la Generalitat, incloses les vies interurbanes, sigui 

quina en sigui la dependència”.  

En relació a la denominació dels carrers, l’article 1 del Decret 78/1991 de 8 d'abril, sobre l'ús de la 

toponímia, especifica que els noms dels carrers i de les vies urbanes “tenen com a única forma oficial la 

catalana”. En aquest mateix sentit, la Comissió de Toponímia de Catalunya, creada l'any 2001 (Decret 

59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia) ha establert indicacions sobre els 

criteris a seguir per a la toponímia en l'àmbit municipal. 

D’altra banda, el punt 14 de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica 

la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 

General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre 

instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal, fa referència als expedients de 

territori, i especifica que: 

“D'acord amb l'article 76 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, els 

Ajuntaments revisaran almenys un cop l'any i actualitzaran, si escau, la relació de les unitats poblacionals, 

la divisió en seccions del terme municipal i les modificacions del carrerer, realitzant les comprovacions que 

siguin necessàries sobre el terreny, d'acord amb les definicions i instruccions que s'estableixen a 

continuació, i les remetran a l'Institut Nacional d'Estadística per a la seva comprovació tan bon punt es 

produeixin. 

La Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística comunicarà la seva conformitat a l'Ajuntament 

perquè procedeixi a l'enviament, per a cada un dels habitants afectats per les variacions territorials, de les 

corresponents modificacions territorials sense intervenció de l'habitant (veure expedients padronals). 

Els Ajuntaments han de mantenir també la corresponent cartografia, o, en la seva absència, referència 

precisa de les adreces postals amb la cartografia elaborada per l'Administració competent. Així mateix es 

podrà elaborar i mantenir una cartografia digital” 

Concretament, la resolució regula els aspectes següents: 

1. La definició i el manteniment de les unitats poblacionals (entitats singulars de població, incloent 

nuclis de població i disseminats, i entitats col·lectives de població) 

2. La divisió del terme municipal en seccions 
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3. Els carrerers de secció 

4. La retolació del municipi, les entitats de població i les vies urbanes 

5. La numeració dels edificis 

Finalment, el Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya, defineix i 

identifica els conjunts d’informació geogràfica produïts per l’administració pública catalana (des de la 

Generalitat fins a l’administració local). El Pla en determina l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la 

interoperabilitat, l’actualització i les condicions d’accés. El seu Annex 2 correspon al Catàleg dels conjunts 

d’informació geogràfica, i en Grup I - 5. “Adreces” de la classificació d’INSPIRE, hi consta la Base de 

dades municipal d’adreces de Catalunya. 

En no existir una especificació unificada per a aquest conjunt d’informació es va crear, dins la Comissió 

Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), un grup de 

treball que va d’elaborar unes especificacions tècniques que descriuen la Base de dades municipal 

d’adreces de Catalunya. 
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2. Metodologia 

El present projecte d’ordenació d’adreces i nomenclàtor s’ha realitzat d’acord amb un procediment 

metodològic estructurat en les fases que es relacionen tot seguit. Posteriorment, s’especifiquen els 

criteris seguits en l’atorgament de les noves adreces i en l’elaboració de la cartografia corresponent. 

És important ressaltar que essent conscients dels inconvenients que un canvi d’adreça pot suposar 

sobre els afectats, en la mesura del possible s’ha intentat ser conservador a l’hora de realitzar els 

canvis. Tanmateix, la situació prèvia existent ha fet imprescindible modificar algunes adreces. 

2.1. Fases 

FASE 1. Diagnosi de les adreces vigents al municipi de Madremanya prèviament a l’inici dels treballs, 

partint de les fonts d’informació existents (acords del ple de l’Ajuntament, dades de la 

Direcció General del Cadastre, de l’Institut Nacional d’Estadística, i bases cartogràfiques de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), així com d’un treball de camp destinat a 

identificar la numeració present a les diverses finques. 

FASE 2. Elaboració d’una nova proposta d’adreces d’acord amb els criteris que s’indiquen en el punt 

següent, consensuada amb els responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament. 

FASE 3. Aprovació inicial del projecte per part del Ple de l’Ajuntament i posterior informació pública. 

FASE 4. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte. 

2.2. Criteris 

2.2.1. Criteris legals sobre les unitats poblacionals, el carrerer i la numeració 

d’edificis 

2.2.1.1. Decret 139/2007, de 26 de juny 

L’article 13 del capítol IV del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els 

símbols i el registre d'ens locals de Catalunya defineix les entitats i els nuclis de població tal com s’indica 

tot seguit: 

“13.1 S'entén per entitat de població qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o 

excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada de les altres àrees del terme, i que és coneguda per 

una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió. 

13.2 Als efectes d'aquest Decret s'entén per nucli de població el conjunt d'almenys deu edificacions que 

formen carrers, places i altres vies urbanes. Excepcionalment, el nombre d'edificacions pot ser inferior a 

deu sempre que la població superi els 50 habitants. 

S'inclouen en el nucli les edificacions que, tot i estar aïllades, estiguin a menys de 200 metres dels límits 

exteriors del conjunt. En la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per 

instal·lacions industrials, comercials, cementiris, parcs, jardins, zones esportives, canals o rius que puguin 
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ser creuats per ponts, aparcaments, infraestructures de transport o altres construccions o instal·lacions 

similars. 

13.3 Es consideren disseminats les edificacions i els habitatges d'una entitat de població que no poden ser 

inclosos en el concepte de nucli de població.” 

L’article 14 fa referència a la seva denominació: 

“14.1 La determinació de la denominació de les entitats i dels nuclis de població correspon a l'ajuntament 

del seu municipi. 

14.2 El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de les entitats i dels nuclis de 

població s'inicia per un decret de l'alcaldia, amb la redacció prèvia d'una memòria que justifiqui la 

proposta. L'expedient s'ha de sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies i posteriorment s'ha 

de demanar informe a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la correcció lingüística de la proposta. Aquest 

dictamen s'ha d'emetre en el termini de dos mesos. 

14.3 El ple de l'ajuntament ha de pronunciar-se en el termini de tres mesos, a comptar de la data d'iniciació, 

per majoria simple dels membres presents. L'acord que s'adopti s'ha de notificar al Departament de 

Governació i Administracions Públiques. En el cas que no es pronunciï dins d'aquest termini, s'ha d'arxivar 

l'expedient.” 

2.2.1.2. Resolució de 30 de gener de 2015 

Tot seguit es detallen les instruccions tècniques en relació a les unitats poblacionals, al carreres i a la 

numeració d’edificis definides en la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es 

publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la 

Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 

sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal. 

2.2.1.2.1. Unitats poblacionals 

El terme unitat poblacional es refereix a entitats col·lectives2, entitats singulars, nuclis i disseminats. 

a) Definicions 

Amb l’objectiu d’aconseguir la uniformitat de criteris per a la determinació de les unitats poblacionals, 

la resolució de l’INE estableix les següents definicions: 

Entitat singular de població: Es considera entitat singular de població a qualsevol àrea habitable del 

terme municipal, habitada o, excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins del mateix, i 

que és coneguda per una denominació específica sense possibilitat de confusió. 

Una àrea es considera habitable quan en aquesta hi existeixin habitatges habitats o en condicions de 

ser-ho. Així, les urbanitzacions i zones residencials de temporada poden tenir la consideració d’entitats 

singulars de població, encara que només estiguin habitades durant certs períodes de l’any. 

Una àrea es considera clarament diferenciada quan les edificacions i habitatges que hi pertanyen poden 

ser perfectament identificats sobre el terreny i el conjunt d’aquests sigui conegut per una denominació. 

Cap habitatge ni edifici pot pertànyer simultàniament a dos o més entitats. 

 
2 Les entitats col·lectives de població són agrupacions d’entitats singulars que existeixen en algunes regions d’Espanya. No estan 

presents al municipi de Madremanya. 
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En un terme municipal hi pot constar una o diverses unitats singulars de població. 

Les entitats singulars de població estan constituïdes per nuclis de població i/o disseminats d’acord amb 

les definicions següents: 

Nucli de població: Es considera com a nucli de població al conjunt de com a mínim deu edificacions, 

que estan formant carrers, places i altres vies urbanes. 

Excepcionalment el nombre d’edificacions pot ser inferior a 10 sempre i quant la població superi els 50 

habitants. 

S’inclouen en el nucli aquelles edificacions que, estant aïllades, es trobin a menys de 200 metres dels 

límits exteriors del conjunt, si bé a la determinació d’aquesta distància s’han d’excloure els terrenys 

ocupats per instal·lacions industrials o comercials, cementiris, parcs, jardins, zones esportives, canals o 

rius que puguin ser creuats per ponts, aparcaments, altres infraestructures de transport, etc. 

En una entitat singular de població hi podran existir un o diversos nuclis de població, o fins i tot cap, si 

tota ella es troba en disseminat. 

Amb la finalitat d’estar perfectament identificat sense possibilitat de confusió, cada nucli de població 

tindrà assignada una denominació específica. 

Disseminat: El constitueixen les edificacions o habitatges d’una entitat singular de població que no 

poden ser inclosos en el concepte de nucli. 

En una entitat singular de població només pot existir una unitat poblacional com a disseminat. 

Cap habitatge pot pertànyer simultàniament a dos o més nuclis, o a un nucli i un disseminat. 

Categoria de la entitat de població: És la classificació atorgada, o tradicionalment reconeguda, a les 

entitats de població, com ara ciutat, vil·la, lloc, llogarret... i, a manca d’aquesta, la que correspongui al 

seu origen i característiques, com poblat, barri, monestir, colònia, centre turístic, zona residencial, 

urbanització i altres. 

b) Manteniment de les unitats poblacionals 

Mitjançant les revisions que es duguin a terme poden introduir-se alteracions a causa d’altes, baixes o 

modificacions segons les causes següents: 

Altes 

1. Incorporació al municipi d’unitats poblacionals ja existents en altres municipis com a 

conseqüència de fusions o segregacions de municipis (alteració de termes municipals). 

2. Creació d’unitats poblacionals com a conseqüència d’alteracions dins del municipi (fusions o 

segregacions) o per nova construcció, urbanització o rehabilitació d’àrees no ocupades fins al 

moment. 

3. Omissions d’unitats poblacionals 

Baixes 

1. Segregació d’unitats poblacionals per incorporació a un altre municipi, com a conseqüència de 

l’alteració de termes municipals. 

2. Desaparició d’unitats poblacionals com a conseqüència d’alternacions dins del municipi (fusions 

o segregacions) o per haver-se despoblat i no reunir les condicions per tornar a ser habitades. 
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3. Inclusió indeguda d’unitats poblacionals. 

Modificacions 

1. Canvi de nom de les entitats o nuclis de població 

Quan es produeixi alguna variació en la relació d’unitats poblacionals, els Ajuntaments hauran de 

remetre a la corresponent Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) les actualitzacions 

ajustant-se als criteris definits a la Resolució de 30 de gener de 2015 (veure annex 2). 

2.2.1.2.2. Carrerer 

Per carrerers de secció s’entén al conjunt de dades que permeten associar les adreces postals als trams, 

vies o pseudovies, i unitats poblacionals, conforme a les definicions que s’estableixen a continuació. 

En general el territori s’identifica mitjançant les vies físiques degudament retolades i numerades. En 

altres casos, la identificació es realitza a través de les unitats poblacionals (entitats, nuclis/disseminats). 

I, quan això no és possible, per un tercer tipus d’identificació denominat pseudovia. 

a) Definicions 

Una via queda identificada pel seu tipus (carrer, plaça,...), la seva denominació oficial, aprovada per 

l’òrgan municipal competent, i les unitats poblacionals a les quals pertany, i té un codi únic dins del 

municipi. 

Es defineix la pseudovia com allò que complementa o substitueix la via. 

Són exemples de pseudovia que complementa la via: la denominació de l’edifici o construcció, la bústia 

o apartat de correus... 

Són exemples de pseudovia que substitueix la via: el nom del paratge o lloc on es troba ubicada la 

construcció... 

Finalment, els trams de via son el resultat de la intersecció de les capes seccions3 (inclosa la subsecció), 

unitats poblacionals, vies o pseudovies i codis postals. 

Segons aquesta divisió territorial, la unitat bàsica de referenciació territorial és el tram, a partir del qual 

es poden deduir la resta dels atributs del territori. 

b) Manteniment del carrerer 

Una alta d’una via es realitzarà quan no existeixi el conjunt tipus-denominació de la via en la relació de 

vies a nivell municipal, una baixa implicarà l’eliminació de tots els trams de via en el municipi i una 

modificació (del tipus i/o denominació) implicarà la rectificació de les dades en tots els trams de la via 

en el municipi. 

Quan es produeixi alguna variació en la relació de vies, pseudovies o trams, els Ajuntaments hauran de 

remetre a la corresponent Delegació Provincial de l’INE les actualitzacions, ajustant-se als criteris definits 

a la Resolució de 30 de gener de 2015 (veure annex 2). 

 
3 Les seccions són essencials per l’INE per poder dur a terme diverses investigacions estadístiques, així com per gestionar el cens 

electoral. A Madremanya, al tractar-se d’un “micropoble”, només hi ha una única secció. 
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2.2.1.2.3. Numeració d’edificis 

Els Ajuntaments han de mantenir actualitzada la numeració dels edificis, tan a les vies que pertanyin a 

nuclis de població com a la part disseminada. A més, d’acord amb l’article 75 del Reglament de Població 

i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, han de mantenir la corresponent cartografia digital o, si 

no, referència precisa de les adreces postals amb la cartografia elaborada per l’Administració competent. 

Per la numeració dels edificis s’han de tenir en compte els criteris següents: 

1. A les vies urbanes es numerarà tota entrada principal, independentment de que doni accés a 

habitatges i/o locals, sigui quin sigui el seu ús. Es poden numerar les entrades accessòries o 

baixos com botigues, garatges, dependències agrícoles, cellers i altres, les quals s’entén que 

tenen el mateix número que la entrada principal que els hi correspon, amb un qualificador afegit. 

Quan en una via urbana existeixin laterals o parts posteriors d’edificis ja numerades en altres 

vies, com botigues, garatges o altres, l’únic accés dels quals sigui per aquest lateral o part del 

darrera es recomana la numeració de l’edifici, tenint aquet número caràcter accessori. 

2. Sempre que sigui possible, s’aplicaran aquests criteris: 

a. A les vies, els números parells estaran de manera continuada a la mà dreta del carrer i els 

imparells a l’esquerra en sentit creixent. 

b. A les places, la numeració serà correlativa, essent recomanable ordenar segons el sentit horari 

i en tot cas amb un únic criteri com a principi de la via/plaça que es basi en la proximitat al 

centre de la unitat de població, accés pel vial més principal o altres criteris geogràfics. 

3. Quan per la construcció de nous edificis o altres causes existeixin duplicats s’afegirà una lletra 

A, B, C... al número com a qualificador. 

4. Els edificis en disseminat també hauran d’estar numerats. Si estiguessin distribuïts al llarg de 

camins, carreteres o altres vies, seria aconsellable que estiguessin numerats de manera anàloga 

a les vies d’un nucli urbà. En cas contrari, si estiguessin totalment dispersos haurien de tenir una 

numeració correlativa dins de la unitat singular. 

5. A efectes de noves numeracions en zones de nova urbanització o prolongació de vies, es 

recomana preveure la numeració en funció de la parcel·la mínima edificable prevista en el 

planejament urbanístic municipal. 

2.2.2. Criteris per a la determinació del nom de les vies urbanes 

Cada via urbana ha d’estar designada amb un nom aprovat per l’Ajuntament. Dins d’un municipi no pot 

haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom llevat que es distingeixin pel tipus de via o per pertànyer 

a diferents nuclis de població del municipi. 

La Comissió de Toponímia de Catalunya ha elaborat una guia de Criteris per a la toponímia d’àmbit 

municipal (Rabella i Ribas, 2006) amb l’objectiu de permetre preservar ben viva la riquesa cultural que 

la toponímia representa i endreçar-la per fer-la útil. A l’annex 3 es recullen els criteris de la guia aplicables 

a les vies urbanes, que s’han aplicat en el present projecte. 

Al punt 5 d’aquest document es detalla el procediment a seguir a per a l’assignació de denominacions 

de noves vies i per a la identificació d’edificis i habitatges. 
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2.2.3. Criteris per a l’elaboració de la cartografia 

La cartografia del present projecte s’ha elaborat d’acord amb les Especificacions per al format Shapefile 

(SHP) (versió 1.1) de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya , elaborades pel Grup de Treball 

de la Base de Carrers (GT CT2: IG-ALC BC), dins la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de 

Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). Aquestes s’adjunten a l’annex 4 i es poden descarregar 

del web http://www.cccartografica.cat. 

L’objectiu principal d’aquesta base de dades és geolocalitzar per adreça persones, activitats, coses o 

successos que ocorren en llocs on hi poden residir persones o on es poden desenvolupar activitats i 

identificar i normalitzar aquestes adreces. Més concretament, pretén facilitar la localització dels 

immobles aïllats per part dels serveis d'atenció al ciutadà; proveir la informació d'adreces del municipi 

als sistemes d'informació de l'administració pública. 

Es tracta d’una base contínua que recobreix tota la superfície de Catalunya, tant els àmbits urbans com 

les zones amb edificacions aïllades. Cada adreça es descriu mitjançant la seva coordenada 

d’emplaçament en dues dimensions, i uns atributs que especifiquen la localització i la ruta d’accés. 

Cada adreça s’expressa indicant els seus possibles components: població, nom de via, número de portal, 

nom d’edifici, codi postal, punt quilomètric i/o topònim. 

Figura 1. Esquema de la base de dades municipal d’adreces 

 

Font: Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 

http://www.cccartografica.cat/
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D’acord amb les Especificacions tècniques de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya v1.1 

(Grup de Treball de la Base de Carrers (GT CT2: IG-ALC BC), 2014), la base de dades inclou dos nivells 

d’adreça: el primer, que és obligatori, és el que permet localitzar el punt d’accés públic al lloc; el segon, 

que és opcional, afegeix la informació necessària per localitzar les entitats que formen part dels edificis 

(locals, habitatges, etc.) ubicats al lloc. En ambdós nivells es distingeixen dos tipus d’adreça: les que van 

associades a una via i les que corresponen a edificis aïllats o singulars. 

El concepte principal que es modela és l’adreça, definida com a conjunt d’elements informatius 

necessaris per localitzar el punt d’accés públic a un lloc on hi poden viure persones i/o s’hi poden 

desenvolupar activitats. Es representa amb el tipus d’objecte geogràfic abstracte Adreca i es distingeixen 

dos tipus d’adreça, modelats en dos subclasses: són l’AdrecaVia, que representa les adreces que van 

associades a una via, i l’AdrecaEdi, corresponent a les adreces que no van associades a cap via, que en 

general corresponen a edificis aïllats o singulars. Per a les adreces associades a via es contemplen tres 

maneres no excloents de localitzar el lloc dins la via: el número o interval de números postals, el bloc i 

el punt quilomètric; en les adreces no associades a via el lloc es localitza mitjançant el nom de l’edifici.  

Qualsevol adreça pertany a una unitat poblacional, i aquesta és part d’un municipi. El tipus d’objecte 

geogràfic Adreca està relacionat amb el tipus d’objecte geogràfic UnitatPoblacio, part de la informació 

del qual deriva del “Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya”, de l’IDESCAT (versió 

del “Nomenclátor de unidades de población”, de l’INE, amb la toponímia normalitzada d’acord amb el 

“Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya”) i MunicipiMMC, importat del model de dades 

del “Mapa municipal de Catalunya 1:5000”. 

Un altre concepte important és la via, definida com a espai d’ús públic no edificat destinat a la mobilitat 

de persones i/o vehicles. Es representa amb el tipus d’objecte geogràfic Via i es caracteritza pel seu nom. 

Està relacionada amb el tipus d’objecte geogràfic AdrecaVia mitjançant una relació de composició, de 

manera que no poden existir les adreces si no existeix la via. Així mateix, està relacionada amb els tipus 

d’objectes geogràfics UnitatPoblacio i MunicipiMMC, ja esmentats anteriorment, relació necessària per a 

tenir coneixement de la unitat o unitats poblacionals i municipi al qual pertany la via en cas de que 

aquesta no tingui adreces. Per altra part, la Via està també relacionada amb el tipus d’objecte geogràfic 

TramVia, provinent del model de dades del “Sistema viari integrat”, el qual li proporciona la 

georeferenciació. 

També es modela el concepte d’adreça dins d’edifici, definit com a conjunt d’elements informatius 

necessaris per localitzar les entitats que formen part dels edificis (locals, habitatges, etc.). Se l’anomena 

subadreça i es representa amb el tipus d’objecte geogràfic abstracte SubAdreca. Es distingeixen dos 

tipus d’adreça dins edifici, modelats en dos subclasses: són la SubAdrecaVia, que representa les que són 

part d’una AdrecaVia, i la SubAdrecaEdi, corresponent a les que són part d’una AdrecaEdi. La subadreça 

no té representació espacial, se li associa la posició de l’adreça de la que és part. 

Per tal de poder disposar de la relació de l’Adreca, la SubAdreca i la Via amb objectes geogràfics de 

bases de dades externes (per exemple del cadastre, d’àrees de salut o d’ensenyament, de l’INE, etc.), 

s’inclou en el model de dades una classe específica associada a cada una d’elles que descriu aquestes 

relacions. Són les classes RelAdrecaCodEx, RelSubAdrecaCodEx i RelViaCodEx. 
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Finalment, d’acord amb les llistes de codis de la base de dades, els tipus de via poden tenir els valors 

que es relacionen tot seguit: 

a Autop. = Autopista 

aut. = Autovia 

Av. = Avinguda 

b Bda. = Baixada 

B. = Barri 

c Camí = Camí 

C. = Carrer 

Carr. Carrerada 

Cró. = Carreró 

Ctra. = Carretera 

Cint. = Cinturó 

Circumv. = Circumval·lació 

Col. = Colònia 

Cplex. = Complex 

Conj. = Conjunt 

Cdor. = Corredor 

Crio. = Corriol 

Costa = Costa 

d Dic = Dic 

Dis. = Disseminat 

Drec. = Drecera 

e Esc. = Escala 

Escull. = Escullera 

Esp. = Espigó 

g Glor. = Glorieta 

G.Via = Gran Via 

Grup = Grup 

i Illa = Illa 

j Jdí. = Jardí 

Jdins. = Jardins 

l Lloc = Lloc 

m Moll = Moll 

Mur. = Muralla 

p Par. = Paratge 

Parc = Parc 

Parr. = Parròquia 

Part. = Partida 

Ptge. = Passatge 

Pg. = Passeig 

Pla = Pla 

Pl. = Plaça 

Plta. = Placeta 

Pltj. = Platja 

Pol. = Polígon 

Pont = Pont 

Port = Port 

Prol. = Prolongació 

Pda. = Pujada 

r Racó = Racó 

Rbla. = Rambla 

Rav. = Raval 

Ra. = Riera 

Riu = Riu 

Rda. = Ronda 

Rot. = Rotonda 

s S. = Sector 

t T. = Torrent 

Trav. = Travessera 

Trv. = Travessia 

u Urb. = Urbanització 

v V. = Veïnat 

Via = Via 

Vial = Vial 

z Z. = Zona 
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3. Diagnosi prèvia de les adreces vigents 

Per a la diagnosi de l’estat actual de les unitats de població i de les adreces vigents al municipi de 

Madremanya s’ha partit de les fonts d’informació existents: acords del ple de l’Ajuntament; unitats de 

població i carrerer de l’Institut Nacional d’Estadística (INE); parcel·les cadastrals de la Direcció General 

del Cadastre (DGC); i base de dades municipal d’adreces de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC). També s’ha realitzat un treball de camp destinat a identificar la numeració present a les diverses 

finques. 

3.1. Acords del Ple de l’Ajuntament 

3.1.1. Entitats i nuclis de població 

El Ple de l’Ajuntament de Madremanya, en sessió ordinària de 10 d’abril de 2003, vist l’ofici de 23 d’abril 

de 2002 de la DG d’Administració Local mitjançant el qual es feia tramesa a la corporació del 

Nomenclàtor de Toponímia Major que afecta al municipi, i vista la denominació de les entitats de 

població proposada, va aprovar la denominació proposada de les entitats de població del municipi, 

excepte la corresponent a l’entitat “Millars”, la grafia de la qual hauria de ser “Millàs”. 

En sessió ordinària de 30 de maig de 2005, vist el Nomenclàtor de Toponímia Major de Catalunya i vista 

la denominació d’entitats de població, el ple va acordar de nou: “Proposar la modificació de la grafia de 

la denominació de l’entitat de població “Millars” per “Millàs”. 

En sessió ordinària de 25 de març de 2008, vist l’ofici de 25 de gener de la Direcció General 

d’Administració Local interessant la denominació correcta de les entitats i nuclis de població del 

municipi, i vist l’article 13 del Decret 139/2007, de 26 de juny, el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar 

les entitats de població i els nuclis de població existents al municipi amb les denominacions següents: 

▪ Entitat de població Madremanya: comprèn l’actual terme municipal de Madremanya des del 

municipi de Sant Martí Vell fins a la carena de la serra de Millàs i el torrent paral·lel al camí de 

Sant Sadurní. Inclou els nuclis de població de Madremanya, Mas Ripoll i Vilers. 

▪ Entitat de població de Millàs: comprèn l’actual terme municipal de Madremanya des del 

municipi de Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura fins a la carena de la serra de Millàs i el 

torrent paral·lel al camí de Sant Sadurní. Inclou els nuclis de població de Millàs i Mas Torrent. 

Les entitats i nuclis de població aprovats no es corresponen amb les dades disponibles a l’INE (veure 

apartat 3.2). 

3.1.2. Vies urbanes 

El Ple de l’Ajuntament de Madremanya, en sessió ordinària de 11 de novembre de 1999, atesa la 

necessitat de denominar els carrers de nova creació situats al sector de sòl urbanitzable programat III-

2.1, va acordar: 

▪ Denominar els carrers que transcorren en direcció nord-sud, ordenats d’oest a est en la forma 

següent: carrer de la Tramuntana, carrer del Quintar, avinguda de Catalunya i carrer de la Creu. 

▪ Denominar els dos carrers que transcorren en direcció est-oest i que estan situats al límit del 

sector, ordenats de nord a sud en la forma següent: carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer 

del Mossèn Jaume Marquès i Casanovas. 
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D’altra banda, en sessió ordinària de 20 de setembre de 2001, atesa la possibilitat d’establir una 

denominació oficial per a l’actual indret conegut com a la plaça del Castell de Millàs, i atès que el difunt 

Carles de Gomar i Mangrané va demostrar al llarg de la seva vida una inequívoca voluntat de 

col·laboració amb el municipi de Madremanya i, en especial, amb el poble de Millàs, amb la rehabilitació 

del castell i l’església de Sant Iscle i Santa Victòria i amb la cessió gratuïta de part de la xarxa de 

sanejament i de diversos terrenys al municipi, va acordar denominar l’indret conegut com a plaça del 

Castell de Millàs com a plaça de Carles de Gomar i Mangrané. 

Finalment, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 9 de novembre de 2004, atesa la necessitat de 

fixar una denominació dels carrers del nucli de Millàs, va acordar denominar “avinguda de Santa Victòria” 

a la via urbana que transcorre des de la carretera GIV-6702 fins a la plaça de Carles de Gomar i Mangrané; 

“carrer de Sant Iscle” a la prolongació de l’avinguda de Santa Victòria fins al límit del sòl urbà; i “carrer 

dels Remences” a la via urbana ubicada més a l’est que transcorre des del carrer de Sant Iscle en direcció 

sud fins al límit del sòl urbà”. 

3.2. Dades de l’INE 

Segons les dades de l’INE, les entitats singulars de població del municipi són les que es recullen a la 

taula següent: 

Taula 1. Entitats singulars de població (INE) 

Codi 
Nom unitat 

poblacional 
Tipus d’entitat 

Població 

(hab.) 

Codi INE 

municipi 

Longitud 

(ETRS89) 

Latitud 

(ETRS89) 
Altitud 

1700 Bevià Entitat singular 11 17097 2,93961501 41,99592233 154 

1799 Bevià Disseminat 11 17097 2,93961501 41,99592233 154 

2200 Madremanya Entitat singular 217 17097 2,95710219 41,98972464 173 

2201 Madremanya Capital de municipi 145 17097 2,95710219 41,98972464 173 

2299 Madremanya Disseminat 72 17097 2,95710219 41,98972464 173 

5600 Millàs Entitat singular 38 17097 2,97098626 41,98890943 112 

5601 Millàs Altres entitats 38 17097 2,97098626 41,98890943 112 

6900 Vilers Entitat singular 18 17097 2,94923056 41,98995558 142 

6999 Vilers Disseminat 18 17097 2,94923056 41,98995558 142 

Font: Institut Nacional d’Estadística 

A la taula anterior es recullen les entitats singulars de població de Madremanya, Millàs, Vilers i Bevià. Els 

veïnats de Mas Ripoll i Mas Torrent, que segons les definicions dels apartats 2.2.1.1 i 2.2.1.2.1 (pàgines 

9 i 10, respectivament) es podrien considerar entitats independents, actualment estan classificats dins el 

disseminat de Madremanya.  
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D’altra banda, el carrerer de l’INE inclou les següents vies, pseudovies i trams de via: 

Taula 2. Vies (INE) 

CVIA TVIA NVIAC 

00001 Plaça Carlos de Gomar 

00002 Camí Pujada dels Horts 

00003 Carre Quintar (del) 

00004 Av Santa Victòria (de) 

00005 C/ Sant Iscle (de) 

00006 C/ Remences (de) 

00007 Plaça Nadal 

00008 Plcet Quatre Vents (dels) 

00009 C/ Tramuntana 

00023 Cami Font Picant 

00027 Av Gavarres 

00028 Carre Sant Esteve 

00029 Carre Processó 

00030 Carre Creu 

00031 Carre Padró 

00032 Venat Bevià 

00033 Venat Mas Ripoll 

00034 Venat Mas Torrent 

00035 Venat Millàs 

00036 Venat Vilers 

00037 Plaça Major 

00038 Carre Mossèn Jaume Marques Casanovas 

CVIA: Codi de via 

TVIA: Tipus de via 

NVIAC: Nom de via 

Font: Carrerer de l’Institut Nacional d’Estadística 

El carrerer inclou un total de 22 vies. Corresponen a les vies on hi consten persones empadronades. En 

el municipi hi ha altres vies que no consten en aquest carrer.  
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Taula 3. Pseudovies (INE) 

CPSVIA DPSVIA 

00001 Mas Tarrés 

00002 Rajoleria (la) 

00134 Puig d'en Rafel 

CPSVIA: Codi de pseudovia 

DPSVIA: Descripció de pseudovia 

Font: Carrerer de l’Institut Nacional d’Estadística 

El carrerer inclou 3 pseudovies, que corresponen a 3 edificacions aïllades en disseminat. 

Taula 4. Trams de via (INE) 

CUN NENTSIC NNCLEC CVIA NVIAC CPSVIA DPSVIA TINUM EIN CEIN ESN CESN 

0005601 Millàs Millàs 00001 Carlos de Gomar 00000  1 0001  9999  

0005601 Millàs Millàs 00001 Carlos de Gomar 00000  2 0002  9998  

0005601 Millàs Millàs 00001 Carlos de Gomar 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00002 Pujada dels Horts 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00002 Pujada dels Horts 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00002 Pujada dels Horts 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00003 Quintar (del) 00000  1 0001  0019  

0002201 Madremanya Madremanya 00003 Quintar (del) 00000  2 0002  0020  

0005601 Millàs Millàs 00004 Santa Victòria (de) 00000  2 0002  9998  

0005601 Millàs Millàs 00004 Santa Victòria (de) 00000  1 0001  9999  

0005601 Millàs Millàs 00005 Sant Iscle (de) 00000  1 0001  9999  

0005601 Millàs Millàs 00006 Remences (de) 00000  2 0002  9998  

0005601 Millàs Millàs 00006 Remences (de) 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00007 Nadal 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00007 Nadal 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00008 Quatre Vents (dels) 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00008 Quatre Vents (dels) 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00009 Tramuntana 00000  1 0001  0019  

0002201 Madremanya Madremanya 00009 Tramuntana 00000  2 0002  0020  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00023 Font Picant 00000  2 0002  9998  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00023 Font Picant 00000  1 0001  9999  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00023 Font Picant 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00027 Gavarres 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00027 Gavarres 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00028 Sant Esteve 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00028 Sant Esteve 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00028 Sant Esteve 00000  1 0001  9999  



 

 

3. Diagnosi prèvia de les adreces vigents 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ADRECES I NOMENCLÀTOR 

DEL MUNICIPI DE MADREMANYA 21 

 

CUN NENTSIC NNCLEC CVIA NVIAC CPSVIA DPSVIA TINUM EIN CEIN ESN CESN 

0002201 Madremanya Madremanya 00029 Processó 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00029 Processó 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00029 Processó 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00030 Creu 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00030 Creu 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00030 Creu 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00031 Padró 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00031 Padró 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00031 Padró 00000  0 0000 S 0000 S 

0001799 Bevià *Disseminat* 00032 Bevià 00000  0 0000 S 0000 S 

0001799 Bevià *Disseminat* 00032 Bevià 00000  1 0001  9999  

0001799 Bevià *Disseminat* 00032 Bevià 00000  2 0002  9998  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00033 Mas Ripoll 00000  2 0002  9998  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00033 Mas Ripoll 00000  0 0000 S 0000 S 

0002299 Madremanya *Disseminat* 00033 Mas Ripoll 00000  1 0001  9999  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00034 Mas Torrent 00000  2 0002  9998  

0002299 Madremanya *Disseminat* 00034 Mas Torrent 00000  0 0000 S 0000 S 

0002299 Madremanya *Disseminat* 00034 Mas Torrent 00000  1 0001  9999  

0005601 Millàs Millàs 00035 Millàs 00000  0 0000 S 0000 S 

0005601 Millàs Millàs 00035 Millàs 00000  1 0001  9999  

0005601 Millàs Millàs 00035 Millàs 00000  2 0002  9998  

0006999 Vilers *Disseminat* 00036 Vilers 00000  0 0000 S 0000 S 

0006999 Vilers *Disseminat* 00036 Vilers 00000  1 0001  9999  

0006999 Vilers *Disseminat* 00036 Vilers 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00037 Major 00000  0 0000 S 0000 S 

0002201 Madremanya Madremanya 00037 Major 00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00037 Major 00000  1 0001  9999  

0002201 Madremanya Madremanya 00038 
Mossèn Jaume 

Marques Casa 
00000  2 0002  9998  

0002201 Madremanya Madremanya 00038 
Mossèn Jaume 

Marques Casa 
00000  1 0001  9999  

CUN: Codi d’unitat poblacional 

NENTSIC: Nom curt d’entitat singular 

NNCLEC: Nom curt de nucli/disseminat 

CVIA: Codi de via 

NVIAC: Nom curt de via 

CPSVIA: Codi de pseudovia 

DPSVIA: Nom de pseudovia 

TINUM: Tipus de numeració. Pot tenir els següents valors: 

 0 per als trams sense numeració 

 1 per als trams amb numeració imparell 

 2 per als trams amb numeració parell 

EIN: Extrem inferior de la numeració 

CEIN: Qualificador de EIN 

ESN: Extrem superior de la numeració 

CESN: Qualificador de ESN 

Font: Carrerer de l’Institut Nacional d’Estadística 
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Per interpretar correctament la taula anterior cal tenir en compte que els extrems de numeració 

corresponen al conjunt format pel seu número i el seu qualificador, tenint una estructura del tipus 

NNNNA, on NNNN és numèric i A és blanc o lletra. L'extrem inferior ha de ser menor o igual al superior 

i la part numèrica de tots dos camps ha de ser parell o imparell al mateix temps. 

Quan no hi ha numeració, la seva estructura és sempre EIN = ESN = 0000S. 

A la taula s’observa que a Madremanya els trams de via no s’ajusten a la realitat, és a dir, que cal que 

s’identifiquen els trams reals i els nombres reals existents. 

D’altra banda, també s’observa que les pseudovies no hi consten. 

3.3. Dades de la direcció general del cadastre 

D’acord amb les dades del cadastre, a Madremanya hi trobem 233 referències cadastrals corresponents 

a finques del municipi que cal identificar mitjançant aquest projecte d’ordenació d’adreces. 

Les adreces tributàries actuals són les que es resumeixen a la taula següent: 

Taula 5. Resum de les adreces tributàries (DGC) 

Entitat de població, 

nucli o veïnat 
Via Observacions 

Madremanya 

AV GAVARRES 

Numeració de l'1 al 12 (2 parcel·les corresponents a sòl sense 

edificar a l'extrem nord). Entre els números 4 i 8 la numeració no es 

correspon amb la de les adreces del padró. 

CL CORREDOR 

D'EN NADAL 
Només el número 1 

CL CREU 

Números 2 (16 segons les dades del padró), 4, 18 (sòl sense edificar) 

i 20. Al carrer hi ha dues parcel·les més sense edificar, classificades 

com a carrer Padró. 

CL MARE DE DEU 

DELS ANGELS 

Cementiri municipal i parcel·les urbanitzables. Totes les parcel·les 

identificades pel padró en aquest carrer pertanyen a altres vies 

CL MOSQUES 

Numeració de l'1 al 10. El número 2 hauria de pertànyer al corredor 

d'en Tiu. La numeració no es correspon amb el padró ni amb la 

senyalització existent al carrer. 

CL MOSSEN JAUME 

MARQUES 

CASANOVAS 

Numeració de l'1 al 5 i 11 (número ubicat erròniament entre el 3 i el 

5) 

CL PADRO 

Numeració del 3 al 20, 7 finques sense número i 8 parcel·les sense 

edificar (dues d'aquestes ubicades el carrer de la creu, identificades 

erròniament). Les finques realment pertanyen a carrers diferents. 

CL PROCESSO 
Numeració de l'1 al 11, d’est a oest. La numeració no es correspon 

amb la del padró ni amb la present al carrer, que és a la inversa. 

CL QUINTAR 

Número 3, una finca sense numeració i una parcel·la en sòl 

urbanitzable. S'identifiquen una finca i una parcel·la classificades 

erròniament en aquest carrer. 
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Entitat de població, 

nucli o veïnat 
Via Observacions 

Madremanya 

CL SANT ESTEVE 

Numeració de l'1 al 33 (a partir del número 9, el tram dels imparells 

no coincideix amb el padró municipal). 3 finques sense número (2 

d'elles situades erròniament en aquest carrer i l'altra correspon a 

l'antic cementiri municipal). 5 parcel·les no edificades (totes 

identificades erròniament en aquest carrer). 

CL TRAMUNTANA Una única finca sense número 

PL NADAL Només el número 2 

PL QUATRE VENTS Números 1, 2 i 4 

PZ MAJOR Números 1, 2 i 4, més una finca sense número (església) 

Millàs 

AV SANTA 

VICTORIA 

Numeració del 3 al 7 i una finca sense número. La numeració és 

diferent a la corresponent al padró 

CL REMENCES 
Números 1 i 3. 1 finca sense número i una altra identificada 

erròniament en aquest carrer 

CL SANT ISCLE Números 27 i 29. Hi ha dues finques diferents amb el número 27. 

VE MILLAS 
Dues finques identificades pel nom de la casa, 2 finques sense 

número i 10 parcel·les de sòl no urbanitzat 

Bevià VE BEVIA 
3 finques identificades amb el nom de la casa i una sense identificar 

(però situada en el Mas Tarrés) 

Mas Ripoll VE MAS RIPOLL 

3 finques identificades com a camí de la Font Picant (sense numerar), 

6 finques identificades pel nom de la casa (una situada erròniament 

en aquest veïnat) i 7 finques sense número. 

Mas Torrent VE MAS TORRENT 
Una finca identificada amb el nom de la casa i 4 finques sense 

número 

Vilers VE VILERS 
Números 1, 6 i 7. 4 finques identificades pel nom de la casa. 4 finques 

sense número 

Altres  10 finques identificades pel nom de la casa i 24 classificades com a 

afores 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cadastre (Direcció general del cadastre) 

A la columna observacions de la taula anterior es resumeixen nombroses problemàtiques en les adreces 

tributàries de les finques de Madremanya. Hi ha finques ubicades fora de les vies on consten actualment, 

nombroses finques no tenen la numeració pertinent i d’altres no tenen cap adreça i s’identifiquen com 

a afores. 

3.4. Base de dades municipal d’adreces de l’ICGC 

L’ICGC ha elaborat la base de dades municipal d'adreces de Catalunya corresponent al municipi de 

Madremanya (170979). Les dades van ser creades el novembre de 2006 i la darrera actualització és del 

mes d’abril de 2018. 

La revisió i actualització dels carrers i portals del municipi està feta a partir de la informació recollida en 

el treball de camp realitzat l'any 2010 per a l'elaboració de la Cartografia topogràfica 1:1.000 del 

municipi; els noms de les edificacions aïllades provenen de la toponímia de la Base topogràfica de 

Catalunya 1:5.000, obtingudes en data 2015-11-17. 
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El conjunt de dades inclou informació dels següents objectes: Via, TramVia, AdrecaVia, AdrecaEdi, 

ViaUnitatP, RelViaCodex i ViaUnitatP. No inclou la resta d'objectes opcionals que contemplen les 

especificacions. 

Taula 6. Vies (ICGC) 

Unitat poblacional Nom via Observacions 

Madremanya 

Corredor d'en Nadal - 

Carrer de Sant Esteve 
Hi ha un error. La travessera de Sant Esteve 

està classificada com a carrer de Sant Esteve 

Carrer de les Mosques - 

Corredor d'en Tió - 

Carrer de Mossèn Jaume Marquès Casanovas - 

Carrer de la Processó - 

Carrer de la Tramuntana Cal allargar-lo fins al carrer del Pedró 

Costa de la Ribera - 

Carrer de la Creu 

Es representa més llarg del que és en realitat. 

Part del que es representa com a carrer de la 

Creu és carrer del Pedró 

Carrer de la Mare de Déu dels Àngels - 

Placeta d'en Vidal - 

Avinguda de Catalunya - 

Carrer del Pedró Cal definir clarament l’inici i el final del carrer 

Plaça Major - 

Placeta dels Quatre Vents - 

Avinguda de les Gavarres - 

Carrer del Quintà - 

Camí de la Pujada dels Horts 

El que a la base s’identifica com a camí de la 

Pujada dels Horts no correspon a aquest 

camí, sinó a la Pujada del Quintar. 

Madremanya 

(disseminat) 

Camí de la Font Picant  

Carretera a Corçà  

Veïnat Mas Torrent  

Veïnat Mas Ripoll  

Millàs 

Plaça de Carles de Gomar i Mangrané  

Carrer de Sant Iscle  

Avinguda de Santa Victòria  

Vilers (disseminat) Veïnat de Vilers  

Bevià (disseminat) Veïnat de Bevià  

Font: Base de dades municipal d’adreces de l’ICGC (municipi de Madremanya) 
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En general, les vies s’identifiquen correctament en aquesta base de dades. Ara bé, cal ajustar l’inici i el 

final d’alguns carrers (carrer de la Creu, carrer del Pedró, carrer de Sant Esteve, carrer del Quintà, carrer 

de la Tramuntana, etc.) i resoldre alguns dels errors indicats a la taula anterior. 

El carrer que s’identifica com a corredor d’en Tió, hauria de ser corredor d’en Tiu. 

Els veïnats de Mas Torrent i Mas Ripoll s’inclouen a la unitat poblacional de Madremanya (disseminant), 

d’acord amb les unitats poblacionals vigents a l’INE. 

Taula 7. Adreces associades a vies (ICGC) 

Unitat poblacional Via 
Número 

d’adreces 
Observacions 

Madremanya Av. de les Gavarres 10 S’observen errors en l’emplaçament de les adreces. 

Madremanya C. de la Creu 6 
La numeració de les adreces en molts casos no 

s’ajusta a la realitat 

Madremanya C. de la Processó 11 
La numeració no s’ajusta a les adreces utilitzades per 

la població 

Madremanya C. de les Mosques 5 - 

Madremanya 
C. de Mossèn Jaume 

Marquès Casanovas 
3 S’observen errors en l’emplaçament de les adreces. 

Madremanya C. de Sant Esteve 27 
S’observen diverses mancances/errors en 

l’emplaçament de les adreces 

Madremanya C. del Pedró 10 
Les adreces no s’ajusten a la realitat, ni pel que fa a 

emplaçament ni pel que fa a la numeració 

Madremanya C. del Quintà 1 Manquen adreces 

Madremanya Cdor. d'en Nadal 2 S’identifica una adreça no existent 

Madremanya Pl. Major 4 - 

Madremanya Plta. dels Quatre Vents 4 S’observen errors en l’emplaçament de les adreces. 

Font: Base de dades municipal d’adreces de l’ICGC (municipi de Madremanya) 

A la base de dades s’inclouen 83 adreces associades a vies. Tanmateix, tal com es reflexa a la taula 

anterior, no s’ajusten a la realitat, pel que cal refer-les pràcticament totes. D’altra banda, manquen totes 

les adreces corresponents al nucli de Millàs o als veïnats, que a la base s’identifiquen com a adreces 

associades a edificis. 

Taula 8. Adreces associades a edificis (ICGC) 

Unitat 

poblacional 
Edificis Observacions 

Madremanya 

(disseminat) 

Ca l'Albaina 

Ca l'Antoni 

Cal Blau 

Cal Calbó 

Cal Carreter 

Cal Xoriguer 

Can Gic 

Can Massots 

Can Mateu 

Can Pebrot 

Can Verd 

la Rajoleria 

Mas Bosc de Dalt 

Mas Casadavall 

Mas Caterina 

Mas Lloveres 

Mas Marquès 

Mas Ripoll 

Mas Sagrera 

Mas Torrent 

Can Blau, Can Calbó, Cal Carreter, Can 

Massot, Can Verd, la Rajoleria i Can 

Lloveres haurien d’estar inclosos al 

disseminat de la unitat poblacional de 

Millàs. 

Ca l’Albaina i Mas Sagrera són topònims 

incorrectes pels edificis que identifiquen. 
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Unitat 

poblacional 
Edificis Observacions 

La resta d’edificis es reparteixen entre els 

veïnats de Mas Ripoll i Mas Torrent. 

Madremanya Ca l'Albert Can Cruanyes Can Pastells 

Són edificis del veïnat de Mas Ripoll. Per 

tant, segons la classificació actual 

d’unitats poblacionals de l’INE haurien 

d’estar al disseminat de Madremanya. 

Vilers 

(disseminat) 

Ca la Farrera 

Cal Bisbe 

Cal Raset 

Can Castellet 

Can Coronado 

Can Cros 

Can Gou 

Can Quintana 

el Pedregal 

Mas d'en Güell 

Mas Vidal 

Mas Vilar 

El Mas Vidal (disseminat de Madremanya) 

i el Mas d’en Güell, Ca la Farrera, el 

Pedregal, Can Gou i Mas Vilar (veïnat de 

Mas Ripoll), no pertanyen a la unitat 

poblacional de Vilers. 

Bevià 

(disseminat) 
Ca l'Obert Can Saló Mas Terrers 

Mas Terrers hauria de ser Mas Tarrés.  

Manca Can Bevià 

 Font: Base de dades municipal d’adreces de l’ICGC (municipi de Madremanya) 

La base de dades inclou 38 adreces associades a edificis, en les quals es detecten nombrosos errors. Hi 

ha diverses finques que en la base no s’identifiquen amb cap adreça. A més, en molts casos els edificis 

es troben en veïnats i actualment ja tenen un número de policia assignat. Es revisaran totes aquestes 

adreces i en la major part dels casos es podran associar a una via. 

3.5. Treball de camp 

S’ha realitzat un treball de camp amb l’objectiu principal de comprovar les adreces que utilitza la 

població sobre el terreny. S’ha accedit a totes les parcel·les cadastrals corresponents a edificacions on hi 

poden viure persones o on s’hi desenvolupen activitats. S’han identificat els punts d’accés als edificis i a 

cadascun d’aquests s’han recollit les dades següents: carrer, numero de policia, observacions i s’hi ha fet 

una fotografia. 

També s’han revisat les adreces escrites a les bústies per tal de conèixer les adreces utilitzades per la 

població. 

A les figures següents es representen els punts de captura de dades a camp i els números de policia 

identificats en base a les plaques de les façanes o a les bústies corresponents. 
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Figura 2. Treball de camp. Nucli de Madremanya 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 3. Treball de camp. Eixample de Madremanya 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 4. Treball de camp. Pedró 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 5. Treball de camp. Millàs 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 6. Treball de camp. Veïnat de Mas Torrent 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 7. Treball de camp. Veïnat de Mas Ripoll 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8. Treball de camp. Vilers 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9. Treball de camp. Bevià 

 

Font: Elaboració pròpia 

Les dades capturades a camp corroboren les discrepàncies en les adreces ja identificades en base a totes 

les fonts consultades. Les plaques dels carrers i els números de policia presents són antigues i moltes 

vegades no coincideixen amb les adreces que s’utilitzen actualment, generant confusió a les persones 

que s’han d’orientar sobre el terreny, com carters, missatgers, etc. 

D’altra banda, els punts capturats a camp serviran per emplaçar les adreces correctes sobre mapa, ja que 

el punt de l’adreça ha d'estar al lloc on hi hauria l’accés a l’espai al qual es refereix l'adreça. 
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4. Noves adreces 

Tot seguit es relacionen les noves adreces per les finques del terme municipal de Madremanya. Tal com 

s’ha indicat anteriorment s’ha optat per minimitzar els efectes sobre la població. En aquest sentit, s’ha 

intentat, en la mesura del possible, mantenir les adreces d’ús habitual existents. 

Els noms de les vies, en cas que hagi sigut necessari, s’han corregit seguint les pautes de la Comissió de 

Toponímia de Catalunya. A l’annex 3 es recull un extracte de la guia de Criteris per a la toponímia d’àmbit 

municipal (Rabella i Ribas, 2006). 

4.1. Unitats poblacionals 

Segons els acord del plenari de l’ajuntament, les entitats singulars de població de Madremanya són 

dues: Madremanya i Millàs. A les dades de l’INE n’hi consten dues més (Vilers i Bevià). 

S’ha optat per mantenir les unitats poblacionals ja definides a l’INE, afegint els veïnats de Mas Ripoll i 

Mas Torrent. Aquests veïnats encaixen en la definició d’entitat singular de població, ja que són àrees 

habitades clarament diferenciades dins el municipi que històricament han estat conegudes amb una 

denominació específica sense possibilitat de confusió. 

Taula 9. Unitats poblacionals 

Codi Unitat poblacional Tipus 

2200 Madremanya Entitat singular 

2201 Madremanya Nucli de població 

5600 Millàs Entitat singular 

5601 Millàs Nucli de població 

(sense codi)* Millàs Disseminat 

6900 Vilers Entitat singular 

(sense codi)* Vilers Nucli de població 

1700 Bevià Entitat singular 

1799 Bevià Disseminat 

(sense codi)* Mas Torrent Entitat singular 

(sense codi)* Mas Torrent Nucli de població 

(sense codi)* Mas Torrent Disseminat 

(sense codi)* Mas Ripoll Entitat singular 

(sense codi)* Mas Ripoll Nucli de població 

* Noves unitats poblacionals que encara no disposen de codificació segons l’INE 

Font: Elaboració pròpia 

S’han identificat cinc nuclis de població: Madremanya (codi 2201), Millàs (codi 5601), Vilers (sense codi 

INE), Mas Torrent (sense codi INE) i Mas Ripoll (sense codi INE), situats en els entitats singulars de mateix 

nom.  
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Els nuclis corresponen a les següents classes de sòl segons les normes subsidiàries del municipi: sòl urbà, 

sol apte per urbanitzar i veïnats en sòl rústic general, i inclouen també les edificacions que, tot i estar 

aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors d’aquests conjunts. 

A les entitats de Mas Torrent i Millàs també s’hi localitzen edificacions en disseminat. Bevià és una entitat 

totalment en disseminat. 

4.2. Vies 

A Madremanya hi trobem 39 vies diferents. A la taula següent es classifiquen segons les unitats 

poblacionals a les quals pertanyen. 

Taula 10. Vies per unitat poblacional 

Codi UP Nom UP Codi Via Nom Via 

2201 Madremanya 

2 Camí de la Pujada dels Horts 

3 Carrer del Quintà 

7 Placeta dels Portals 

8 Placeta dels Quatre Vents 

9 Carrer de la Tramuntana 

27 Avinguda de les Gavarres 

28 Carrer de Sant Esteve 

29 Carrer de la Processó 

30 Carrer de la Creu 

31 Carrer del Pedró 

37 Plaça Major 

38 Carrer de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 

39 El Corredor 

40 Corredor de l’Església 

41 Carrer de les Mosques 

42 Costa de la Ribera 

43 Avinguda de Catalunya 

44 Carrer de la Mare de Déu dels Àngels 

45 Pujada del Quintà 

46 Carrer del Cementiri 

47 Camí de La Pera 

48 Camí de les Feixes 

49 Carretera de La Pera 

53 Travessera de Sant Esteve 

54 Carrer de l’Olivar del Pedró 

55 Carretera GIV-6701 

56 Camí del Correu 
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Codi UP Nom UP Codi Via Nom Via 

5601 Millàs 

1 Plaça de Carles de Gomar i Mangrané 

4 Avinguda de Santa Victòria 

5 Carrer de Sant Iscle 

6 Carrer dels Remences 

51 Camí de Sies 

52 Camí de Púbol 

(sense codi)* Millàs (disseminat) 

50 Carretera a Millàs 

51 Camí de Sies 

52 Camí de Púbol 

55 Carretera GIV-6701 

57 Camí de Monells 

(sense codi)* Vilers 36 Veïnat de Vilers 

1799 Bevià (disseminat) 32 Veïnat de Bevià 

(sense codi)* Mas Ripoll 33 Veïnat del Mas Ripoll 

(sense codi)* Mas Torrent 34 Veïnat del Mas Torrent 

(sense codi)* Mas Torrent (disseminat) 34 Veïnat del Mas Torrent 

* Noves unitats poblacionals que encara no disposen de codificació segons l’INE 

Font: Elaboració pròpia 

En cas d’existir, a les vies se’ls ha assignat el codi de via de l’INE. La resta de vies s’han anat codificant 

correlativament a partir del número 39, ja que el darrer codi establert al carrerer de l’INE és el 38. Les 

vies amb nova codificació són: el Corredor (codi 00039), corredor de l’Església4 (codi 00040), carrer de 

les Mosques (codi 00041), costa de la Ribera (codi 00042), avinguda de Catalunya (codi 00043), carrer 

de la Mare de Déu dels Àngels (codi 00044), pujada del Quintà (codi 00045), carrer del Cementiri (codi 

00046), camí de La Pera (codi 00047), camí de les Feixes (codi 00048), carretera de La Pera (codi 00049), 

carretera a Millàs (codi 00050), camí de Sies (codi 00051), camí de Púbol (codi 00052), travessera de Sant 

Esteve (codi 00053), carretera GIV-6701 (codi 00055), camí del Correu (codi 00056) i camí de Monells 

(codi 00057). 

Al veïnat del Pedró s’ha denominat un nou carrer (codi 00054). Correspon a la via que segons les dades 

existents, fins ara també se l’anomenava carrer del Pedró, igual que el vial principal. A aquest se li ha 

posat nom a través d’un procés de participació ciutadana. Se l’ha anomenat carrer de l’Olivar del Pedró. 

El carrer s’inicia al camí de la Pera, creua el carrer del Pedró i segueix per l’extrem est de la zona urbana 

del Pedró en direcció nord. 

D’altra banda, a les dades de l’INE la via número 7 es denomina plaça Nadal. A aquesta placeta, en 

d’altres fonts cartogràfiques, també rep el nom de placeta d’en Vidal. El consistori ha optat per canviar 

el nom de la via, que passa a anomenar-se placeta dels Portals. 

Finalment, s’ha ajustat el traçat d’alguns carrers, definit clarament els seus punts d’inici i/o final: 

 
4 Antic corredor d’en Tiu, al qual se li ha canviat en nom. 



 

38 

 

 

 

▪ Carrer de la Creu: el seu punt d’inici es troba a la placeta dels Quatre Vents i s’allarga fins a l’inici 

del carrer del Pedró, a la confluència amb el carrer de la Mare de Déu dels Àngels. 

▪ Carrer del Pedró: s’inicia al final del carrer de la Creu, a la confluència amb el carrer de la Mare 

de Déu dels Àngels, i s’allarga fins arribar al camí de La Pera. 

▪ Carrer de Sant Esteve: s’inicia a l’encreuament amb l’avinguda de les Gavarres i arriba fins a la 

confluència entre els carrers del Quintà i del Mossèn Jaume Marquès Casanovas. 

▪ Carrer del Quintà: El seu punt d’inici es dona a la confluència entre l’extrem final de carrer de 

Sant Esteve amb el carrer del Mossèn Jaume Marquès Casanovas 

▪ Carrer de la Tramuntana: s’ha allargat fins al punt d’enllaç amb el carrer del Pedró. 

▪ Carrer de Sant Iscle: es defineix el seu punt d’inici a la plaça de Carles de Gomar i Mangrané. 

▪ Avinguda de Santa Victòria i carretera a Millàs: s’ha considerat com Avinguda de Santa Victòria 

al tram de la carretera situat en sòl urbà. La resta s’ha classificat com a carretera a Millàs. 

4.3. Adreces 

Als mapes adjunts es representen les noves adreces postals corresponents a les finques del terme 

municipal. S’han assignat en base a les parcel·les cadastrals, d’ús principalment residencial. 

A l’Annex 1 s’hi inclou el llistat complet d’adreces del municipi. 

En general, les adreces dels carrers del nucli de Madremanya segueixen els criteris de numeració oficials 

(a les vies, els números parells estaran de manera continuada a la mà dreta del carrer i els imparells a 

l’esquerra en sentit creixent). S’ha intentat mantenir la numeració existent, assignant lletres (A,B,C...) a 

les noves adreces situades entre adreces existents. 

A les places, la numeració habitualment es dona en sentit antihorari, a diferencia dels criteris establerts 

per la resolució de 30 de gener de 2015. S’ha optat per no modificar el sentit de la numeració, assignant 

noves adreces únicament a les finques no numerades. 

A Millàs en general no s’han pogut mantenir les adreces i s’han renumerat els carrers seguint es criteris 

establerts per la legislació. A les finques en disseminat d’aquesta entitat de població, s’ha assignat adreça 

al llarg dels camins d’accés. 

En parcel·les que donen a 2 carrers, s’han donat dues adreces, vinculant l’adreça principal a la referència 

cadastral corresponent. 

A efectes de noves numeracions en zones de nova urbanització o prolongació de vies, s’ha previst la 

numeració en funció de la parcel·la mínima edificable prevista en les normes subsidiàries. 

Als veïnats s’ha optat per donar una numeració correlativa als edificis, especificant l’adreça com a “nom 

del veïnat” + “número postal correlatiu”. D’aquesta manera es poden mantenir gran part de les adreces 

vigents, minimitzant el nombre d’afectats. A Mas Torrent, per exemple, s’han mantingut les numeracions 

d’ús habitual i s’han assignat els números lliures a les altres construccions definides com a us residencial.  

El veïnat on es donen més canvis és el de Mas Ripoll, ja que fins ara diversos habitatges tenien com a 

adreça “camí de la Font Picant”.  

A les finques que en el cadastre s’identifiquen amb el nom de la casa, aquest s’ha mantingut en el camp 

“bloc” de la informació de la base de dades. 
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Tot seguit s’especifiquen els criteris específics seguits en cada una de les vies: 

Taula 11. Adreces associades a vies 

Unitat 

poblacional 
Via 

Número 

d’adreces 
Criteris 

Madremanya 

(codi 2201) 

Camí de la Pujada 

dels Horts (codi 2) 
0 

Segons les dades de l’INE una casa es trobava en aquest 

camí, però realment s’ubica al camí del Correu. 

Carrer del Quintà 

(codi 3) 
8 

S’han assignat els imparells de l’1 al 9. 

Parells: Només existeix el 2. S’ha previst numeració del 4 al 8 

segons la parcel·lació de la zona urbanitzable. 

Placeta dels Portals 

(codi 7) 
3 

S’han assignat números de l’1 al 3 en sentit horari. Es manté 

el número 2 de les dades del padró municipal, tot i que 

canvia el nom de la plaça (plaça d’en Nadal). 

Placeta dels Quatre 

Vents (codi 8) 
4 

Es mantenen els números 1 i 2. S’han assignat els números 3 

i 4 en sentit antihorari a la resta de finques que tenen accés 

des de la placeta. 

Carrer de la 

Tramuntana  

(codi 9) 

12 

S’han assignat els imparells de l’1 al 13 i els parells del 2 al 

10. El 5 coincideix amb l’adreça vigent. La numeració del 7 al 

13 s’ha fet a partir de la parcel·lació aprovada per la parcel·la 

cadastral 6390101DG9469S. La numeració de la resta del 

carrer s’ha deixat pendent de que s’aprovi la parcel·lació dels 

sectors urbanitzables. 

Avinguda de les 

Gavarres (codi 27) 
19 

S’han mantingut els parells amb petites variacions. Els 

imparells, canvien a partir del 7. S’ha previst la numeració de 

l’extrem final del vial en funció de la parcel·la mínima 

edificable (imparells) i de del projecte de reparcel·lació de la 

finca amb referència cadastral 6588307DG9468N. 

Carrer de Sant 

Esteve (codi 28) 
40 

S’han mantingut els parells amb petites variacions. Els 

imparells canvien a partir del 19. 

Carrer de la 

Processó (codi 29) 
12 

S’ha renumerat tot el carrer d’oest a est. Només s’han pogut 

mantenir 2 números. 

Carrer de la Creu 

(codi 30) 
20 

S’han assignat els imparells de l’1 al 3 i els parells del 2 al 4. 

El 4 coincideix amb l’adreça vigent. A partir del 5, s’ha 

previst la numeració dels imparells a partir de la parcel·lació 

del sector del Quintà. Els parells a partir del 6 s’han previst a 

partir de la parcel·la mínima edificable segons les NNSS. Al 

final de carrer, s’han assignat els números 16 i 18 als 

habitatges existents, en base a la numeració prevista.  

Carrer del Pedró 

(codi 31) 
24 

S’han renumerat els imparells tenint en compte les parcel·les 

edificables del sòl urbà no construït (de l’1 al 23). En general, 

els parells mantenen la numeració vigent (del 2 al 22) 

Plaça Major  

(codi 37) 
6 

Es manté la numeració vigent. S’ha assignat el número 4 a 

l’església. 

Carrer de Mossèn 

Jaume Marquès 

Casanovas  

(codi 38) 

8 

S’han assignat els imparells de l’1 al 9. L’1 i el 3 mantenen la 

numeració vigent. Els parells s’han assignat en base a la 

parcel·lació de la zona urbanitzable. 
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Unitat 

poblacional 
Via 

Número 

d’adreces 
Criteris 

Madremanya 

(codi 2201) 

El Corredor (codi 

39) 
0 Es tracta d’un petit corredor sense cap adreça 

Corredor de 

l’Església (codi 40) 
5 

S’han assignat imparells de l’1 al 3 i parells del 2 al 6. El 

número 6 abans tenia, erròniament, adreça al carrer de la 

Creu, 1. 

Carrer de les 

Mosques (codi 41) 
7 

S’ha assignat un únic número imparell (1) i els parells del 2 

al 12. No s’han pogut mantenir les adreces vigents. 

Costa de la Ribera 

(codi 42) 
4 

S’han assignat números a les finques/parcel·les adjacents al 

vial: imparells de l’1 al 3 i parells del 2 al 4. 

Avinguda de 

Catalunya (codi 43) 
12 

S’ha previst la numeració en base a la parcel·lació de la zona 

urbanitzable. 

Carrer de la Mare 

de Déu dels Àngels 

(codi 44) 

5 

S’ha previst la numeració en base a la parcel·lació de la zona 

urbanitzable del Quinta I. Els imparells encara no s’han 

assignat, ja que el sector del Quintà II actualment encara no 

s’ha parcel·lat. 

Pujada del Quintà 

(codi 45) 
0 

La numeració no s’ha assignat, ja que el sector corresponent 

a la UA2 (equipaments) actualment encara no s’ha parcel·lat. 

Carrer del 

Cementiri (codi 46) 
4 

S’ha assignat el número 1 al cementiri. Com que el sector 

corresponent a la UA2 (equipaments) actualment encara no 

s’ha parcel·lat, per tal d’assignar número a la deixalleria (6) 

s’han reservat els números 2 i 4 dels parells. 

Camí de La Pera 

(codi 47) 
6 

Els parells s’han assignat en base a la parcel·les edificables 

del sòl urbà. S’ha assignat el número 1 a Can Feliu. 

Camí de les Feixes 

(codi 48) 
4 S’han assignat els imparells de l’1 al 5 i un únic parell (2). 

Carretera de La 

Pera (codi 49) 
5 

Només és urbà el tram dels imparells. S’han assignat l’1 i el 3 

a les edificacions existents. La resta de números s’han 

assignat en base al projecte de reparcel·lació de la finca amb 

referència cadastral 6588307DG9468N 

Travessera de Sant 

Esteve (codi 53) 
2 S’ha assignat un imparell (1) i un parell (2). 

Carrer de l’Olivar 

del Pedró (codi 54) 
10 S’han assignat imparells de l’1 al 13 i parells del 2 al 6. 

Carretera GIV-6701 

(codi 55) 
1 

La finca amb adreça actual a “cruïlla dels àngels”, s’ha 

canviat a carretera GIV-6701, identificant-la amb el punt 

quilomètric. 

Camí del Correu 

(codi 56) 
1 

La casa que en les dades de l’INE figurava en el camí de la 

Pujada dels Horts s’ha assignat a aquest camí històric. 

Millàs 

(codi 5601) 

Plaça de Carles de 

Gomar i Mangrané 

(codi 1) 

2 S’han assignat 2 números a la plaça. 

Avinguda de Santa 

Victòria (codi 4) 
6 S’han assignat imparells de l’1 al 9. I un únic parell (2). 
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Unitat 

poblacional 
Via 

Número 

d’adreces 
Criteris 

Millàs 

(codi 5601) 

Carrer de Sant Iscle 

(codi 5) 
6 

S’ha assignat un únic imparell (1) i els parells del 2 al 10. No 

s’han assignat números a la zona urbanitzable, ja que 

actualment encara no s’ha parcel·lat. 

Carrer dels 

Remences (codi 6) 
4 

S’ha mantingut la numeració dels imparells vigent (1 i 3). 

S’han assignat el 2 i el 4 dels imparells. No s’han assignat 

números a la zona urbanitzable, ja que actualment encara 

no s’ha parcel·lat. 

Camí de Sies  

(codi 51) 
2 

S’han previst els números 1 i 2 en les parcel·les on es pot 

construir dins el nucli urbà.  

Camí de Púbol 

(codi 52) 
1 S’ha previst el número 1 a la parcel·la del sòl urbanitzable. 

Millàs 

(disseminat)  

(codi 5699) 

Carretera a Millàs 

(codi 50) 
1 

S’ha assignat l’1 a la única casa situada a la carretera en sòl 

no urbanitzable. 

Camí de Sies  

(codi 51) 
2 

En sòl no urbanitzable s’han assignat els números del 3 al 4 

als habitatges situats al llarg del camí. 

Camí de Púbol 

(codi 52) 
2 

S’han assignat el 3 i el 5 als habitatges situats al llarg del 

camí en sòl no urbanitzable. 

Carretera GIV-6701 

(codi 55) 
2 

S’ha assignat adreça d’acord amb el punt quilomètric a 

l’habitatge situat al puig d’en Rafel i al Mas Blau, situats al 

costat de la carretera GIV-6701. 

Camí de Monells 

(codi 57) 
1 S’ha assignat l’1 a la casa denominada “Cal Carreter” 

Vilers 

(sense codi*) 

Veïnat de Vilers 

(codi 36) 
12 

Els habitatges tenen com a adreça “veïnat de Vilers”, seguit 

d’una numeració correlativa. S’ha mantingut la numeració 

vigent en pràcticament tots els habitatges. Únicament s’han 

diferenciat com a 1 i 1A els habitatges del número 1, com a 

6, 6A i 6B els habitatges del número 6 i s’ha assignat el 10 a 

Can Bisbe. 

Bevià 

(disseminat) 

(codi 1799) 

Veïnat de Bevià 

(codi 32) 
5 

Els habitatges tenen com a adreça “veïnat de Bevià”, seguit 

d’una numeració correlativa. S’ha mantingut la numeració 

vigent a tots els habitatges. Únicament s’han diferenciat 

com 4 i 4A a les finques del Mas Tarrés. 

Mas Ripoll 

(sense codi*) 

Veïnat del Mas 

Ripoll (codi 33) 
16 

Els habitatges tenen com a adreça “veïnat del Mas Ripoll”, 

seguit d’una numeració correlativa. Només s’ha pogut 

mantenir el número 5. 

Mas Torrent 

(sense codi*) 

Veïnat del Mas 

Torrent (codi 34) 
8 

Els habitatges tenen com a adreça “veïnat del Mas Torrent”, 

seguit d’una numeració correlativa. S’ha mantingut la 

numeració vigent en pràcticament tots els habitatges i s’han 

assignat els números lliures a les altres construccions 

definides com a us residencial.  

Les edificacions classificades com a nucli tenen la numeració 

del 3 al 12. Els números 1, 2, i 13 troben en el disseminat. 

Mas Torrent 

(disseminat) 

(sense codi*) 

Veïnat del Mas 

Torrent (codi 34) 
3 

* Noves unitats poblacionals que encara no disposen de codificació segons l’INE 

Font: Elaboració pròpia  
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Finalment, resta un habitatge amb adreça no associada a cap via, pel que mantindrà adreça d’edifici: 

Taula 12. Adreces associades a edificis 

Unitat poblacional Edificis Observacions 

Madremanya (disseminat) Mas Vidal Es tracta d’un mas completament aïllat situat al Massís de les Gavarres 

Font: Elaboració pròpia 
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5. Criteris per a l’assignació de denominacions de noves vies i 

per a l’assignació de noves numeracions 

En aquest apartat es pretén donar unes pautes a seguir a partir d’ara a l’hora d’assignar els noms a noves 

vies, així com per a la identificació de nous edificis/habitatges en les vies existents. 

5.1. Denominació de noves vies 

Els noms dels carrers s’hauran d’ajustar a les directrius de la Comissió de la toponímia de Catalunya, 

recollides a la guia de Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal (Rabella i Ribas, 2006) (veure  

Annex 3). Se’n destaquen els següents: 

▪ Si és possible, respectar i contribuir a la conservació de la toponímia municipal existent: 

a. Tenir en compte els topònims històrics genuïns del terme 

b. Tenir en compte els noms de personatges il·lustres de la població 

▪ Els noms de les vies s’estructuren de la manera següent: 

𝑁𝑜𝑚 𝑔𝑒𝑛è𝑟𝑖𝑐1 + 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó "de" 𝑖/𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒2 + 𝑛𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖3 

1 2 3 Veure descripcions i criteris a l’annex 3. 

5.2. Assignació de noves numeracions 

L’assignació de la numeració als edificis es farà d’acord amb els criteris establerts a la resolució de 30 de 

gener de 2015 (veure apartat Numeració d’edificis 2.2.1.2.3 i annex 2). Tot seguit es destaquen i s’amplien 

els criteris aplicables a Madremanya. 

▪ La numeració dels carrers es farà de tal manera que els números senars es localitzin a una banda 

del carrer i els parells a l’altra. Sempre que sigui possible, els parells s’hauran de localitzar de 

manera continuada a ma dreta del carrer i els imparells a l’esquerra en sentit creixent. 

▪ A les places la numeració es farà correlativament, essent recomanable ordenar segons el sentit 

horari. 

▪ Tan els carrers com les places es començaran a numerar des de la part més propera al centre de 

la unitat de població, accés pel vial més principal o altres criteris geogràfics. En cas de dubtes, 

s’aplicarà l’ordre dels punts cardinals, és adir, nord a sud i/o est a oest. Cal preveure que si en 

un futur les vies es perllonguen, es puguin anar afegint números sense problema. 

▪ En cas que existeixin duplicats donada la construcció de nous edificis o altres causes s’afegirà 

una lletra A, B, C... al número com a qualificador, de manera que es puguin generar tantes 

adreces com calguin. Per aquest motiu, cal evitar la fórmula d’afegir el subíndex “bis”. 

▪ En finques resultants de l’agregació de diverses finques, es conservaran els números assignats 

anteriorment separats per un guió. 

▪ A les vies urbanes es numerarà l’entrada principal, independentment de que doni accés a 

habitatges i/o locals, sigui quin sigui el seu ús.  
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▪ Quan en una via urbana existeixin laterals o parts posteriors d’edificis ja numerades en altres 

vies, també es numerarà l’edifici, tenint aquet número caràcter accessori. L’adreça postal oficial 

serà la referent al carrer per on es produeix l’accés principal. 

▪ Els edificis en disseminat també hauran d’estar numerats. Als veïnats tindran una numeració 

correlativa dins de la unitat singular. Una altra alternativa, en cas que estiguin distribuïts al llarg 

de camins, carreteres o altres vies, és numerar-los de manera anàloga a les vies d’un nucli urbà. 

▪ A efectes de noves numeracions en zones de nova urbanització o prolongació de vies, es farà 

una previsió de la numeració en funció de la parcel·la mínima edificable prevista en les normes 

subsidiàries. 
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6. Criteris de retolació 

Segons els articles 75 i 76 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, els 

Ajuntaments són els responsables de mantenir perfectament identificats sobre el terreny cada via 

urbana, entitat i nucli de població. 

El punt 14.4 de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució 

de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 

Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions 

tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal, estableix els criteris a seguir en la retolació. 

Aquests s’especifiquen tot seguit. 

1. Els noms de municipi, entitats i nuclis de població han de figurar retolats en els seus principals 

accessos. En els nuclis s’ha d’indicar, així mateix, el nom de l’entitat de població a la qual 

pertanyen. 

2. El nom de les vies urbanes ha d’estar en un rètol ben visible col·locat al principi i al final del 

carrer i en una, com a mínim, de les cantonades de cada cruïlla. Es recomana considerar com a 

principi de via l’extrem o accés més pròxim al centre o lloc més típic de la entitat de població. A 

les places el rètol es col·locarà en un edifici preeminent i en els seus principals accessos. 

3. A les barriades amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes respecte a la via matriu 

han de col·locar-se tants rètols de denominació com sigui necessari per a la perfecta 

identificació. És aconsellable que en aquests casos cada edifici porti el rètol de la via a la qual 

pertany. 

4. La numeració dels edificis s’haurà de mantenir actualitzada, tan en les vies que pertanyin a nuclis 

de població com a la part disseminada, havent d’estar fixat en cada un el número que li 

correspongui. 

5. En general, tota construcció en disseminat ha d’identificar-se pel nom de la seva unitat singular 

de població, pel de la via o pseudovia en la qual s’inscriu i pel número que en ella li pertany; o 

si això no és possible, pel nom de la entitat de població a la qual pertany i el número de sèrie 

únic assignat en aquesta. 

D’altra banda, les publicacions Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal (Rabella i Ribas, 2006) i 

Criteris lingüístics per la senyalització viària (Vilaró i Casalinas, 1992) estableixen normes per a què tots 

els tècnics encarregats de fer projectes de senyalització puguin seguir unes pautes lingüístiques clares i 

úniques. A l’annex 3 es recullen els criteris establerts a la guia de Criteris per a la toponímia d’àmbit 

municipal, que es basen en els criteris de la publicació de l’any 1992. 
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Adreces de via 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. del Quintà 1   no  496.327 4.648.813 

Madremanya C. del Quintà 2   si 6490502DG9469S 496.345 4.648.813 

Madremanya C. del Quintà 3   si 6490101DG9469S 496.322 4.648.835 

Madremanya C. del Quintà 4     496.338 4.648.855 

Madremanya C. del Quintà 5   si  496.311 4.648.871 

Madremanya C. del Quintà 6     496.333 4.648.876 

Madremanya C. del Quintà 7   si  496.311 4.648.875 

Madremanya C. del Quintà 8     496.326 4.648.898 

Madremanya C. del Quintà 9     496.313 4.648.900 

Madremanya Plta. dels Portals 1   no  496.429 4.648.675 

Madremanya Plta. dels Portals 2   si 6589109DG9468N 496.421 4.648.688 

Madremanya Plta. dels Portals 3   si 6589106DG9468N 496.430 4.648.688 

Madremanya Plta. dels Quatre Vents 1   si 6588206DG9468N 496.476 4.648.701 

Madremanya Plta. dels Quatre Vents 2   si 6589204DG9468N 496.487 4.648.703 

Madremanya Plta. dels Quatre Vents 3   si 6589203DG9468N 496.483 4.648.708 

Madremanya Plta. dels Quatre Vents 4   no  496.475 4.648.713 

Madremanya C. de la Tramuntana 1   no  496.303 4.648.781 

Madremanya C. de la Tramuntana 2   si 6490102DG9469S 496.302 4.648.815 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de la Tramuntana 3    6390102DG9469S 496.296 4.648.794 

Madremanya C. de la Tramuntana 4   no  496.301 4.648.843 

Madremanya C. de la Tramuntana 5   si 6390101DG9469S 496.293 4.648.809 

Madremanya C. de la Tramuntana 6   no  496.299 4.648.866 

Madremanya C. de la Tramuntana 7     496.291 4.648.853 

Madremanya C. de la Tramuntana 8   no  496.300 4.648.882 

Madremanya C. de la Tramuntana 9     496.291 4.648.873 

Madremanya C. de la Tramuntana 10     496.302 4.648.899 

Madremanya C. de la Tramuntana 11     496.291 4.648.892 

Madremanya C. de la Tramuntana 13     496.289 4.648.910 

Madremanya Av. de les Gavarres 1   si 001200500DG94H 496.369 4.648.455 

Madremanya Av. de les Gavarres 2   no  496.468 4.648.554 

Madremanya Av. de les Gavarres 3   si 001200400DG94H 496.382 4.648.473 

Madremanya Av. de les Gavarres 4     496.472 4.648.590 

Madremanya Av. de les Gavarres 5   si 6589136DG9468N 496.440 4.648.542 

Madremanya Av. de les Gavarres 6   si 6588304DG9468N 496.483 4.648.614 

Madremanya Av. de les Gavarres 7   no  496.468 4.648.598 

Madremanya Av. de les Gavarres 8   si 6588305DG9468N 496.476 4.648.611 

Madremanya Av. de les Gavarres 9   no  496.478 4.648.626 

Madremanya Av. de les Gavarres 10   si 6588302DG9468N 496.504 4.648.661 

Madremanya Av. de les Gavarres 11   no  496.483 4.648.634 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya Av. de les Gavarres 12 
Planta 1 

si 6588301DG9468N 496.509 4.648.678 
Planta 2 

Madremanya Av. de les Gavarres 13   no  496.489 4.648.659 

Madremanya Av. de les Gavarres 14     496.516 4.648.699 

Madremanya Av. de les Gavarres 15   si 6588211DG9468N 496.499 4.648.672 

Madremanya Av. de les Gavarres 16     496.522 4.648.708 

Madremanya Av. de les Gavarres 17     496.512 4.648.707 

Madremanya Av. de les Gavarres 18     496.527 4.648.720 

Madremanya Av. de les Gavarres 20     496.532 4.648.732 

Madremanya Av. de les Gavarres 22     496.536 4.648.740 

Madremanya Av. de les Gavarres 24     496.542 4.648.753 

Madremanya C. de Sant Esteve 1 Planta 1 si 6589135DG9468N 496.462 4.648.631 

Madremanya C. de Sant Esteve 1A Planta 2 si 6589135DG9468N 496.469 4.648.614 

Madremanya C. de Sant Esteve 2   si 6588212DG9468N 496.470 4.648.628 

Madremanya C. de Sant Esteve 3   si 6589134DG9468N 496.452 4.648.628 

Madremanya C. de Sant Esteve 4   si 6588213DG9468N 496.467 4.648.633 

Madremanya C. de Sant Esteve 4A   si 6588214DG9468N 496.464 4.648.638 

Madremanya C. de Sant Esteve 5   si 6589133DG9468N 496.453 4.648.637 

Madremanya C. de Sant Esteve 5A   si 6589132DG9468N 496.446 4.648.640 

Madremanya C. de Sant Esteve 5B   si 6589150DG9468N 496.441 4.648.646 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de Sant Esteve 6   si 6588216DG9468N 496.458 4.648.642 

Madremanya C. de Sant Esteve 7   si 6589128DG9468N 496.435 4.648.646 

Madremanya C. de Sant Esteve 7A   si 6589137DG9468N 496.434 4.648.656 

Madremanya C. de Sant Esteve 7B   si 6589129DG9468N 496.430 4.648.661 

Madremanya C. de Sant Esteve 8   si 6588215DG9468N 496.447 4.648.649 

Madremanya C. de Sant Esteve 9   si 6589127DG9468N 496.419 4.648.654 

Madremanya C. de Sant Esteve 9A   si 6589126DG9468N 496.425 4.648.665 

Madremanya C. de Sant Esteve 10   si 6589131DG9468N 496.431 4.648.669 

Madremanya C. de Sant Esteve 11   si 6589125DG9468N 496.420 4.648.671 

Madremanya C. de Sant Esteve 12   no  496.418 4.648.689 

Madremanya C. de Sant Esteve 13   si 6589124DG9468N 496.416 4.648.680 

Madremanya C. de Sant Esteve 14   si 6589110DG9468N 496.415 4.648.692 

Madremanya C. de Sant Esteve 15-17 

Planta 1 

si 6589121DG9468N 496.395 4.648.698 
Planta baixa 

Planta 2. Porta 1 

Planta 2. Porta 2 

Madremanya C. de Sant Esteve 16   si 6589111DG9468N 496.396 4.648.705 

Madremanya C. de Sant Esteve 18   si 6589112DG9468N 496.389 4.648.707 

Madremanya C. de Sant Esteve 19   si 6589138DG9468N 496.373 4.648.704 

Madremanya C. de Sant Esteve 20   si 6589113DG9468N 496.376 4.648.710 

Madremanya C. de Sant Esteve 21   si 6589116DG9468N 496.362 4.648.704 

Madremanya C. de Sant Esteve 22   si 6589114DG9468N 496.370 4.648.711 



 

 

 

II. ANNEXOS 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ADRECES I NOMENCLÀTOR 

DEL MUNICIPI DE MADREMANYA  

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de Sant Esteve 23   si 6589120DG9468N 496.346 4.648.701 

Madremanya C. de Sant Esteve 24   si 6589115DG9468N 496.362 4.648.711 

Madremanya C. de Sant Esteve 25    6589141DG9468N 496.330 4.648.697 

Madremanya C. de Sant Esteve 26   si 6589148DG9468N 496.352 4.648.710 

Madremanya C. de Sant Esteve 27   si 6389201DG9468N 496.309 4.648.700 

Madremanya C. de Sant Esteve 28   si 6589117DG9468N 496.344 4.648.707 

Madremanya C. de Sant Esteve 29   si 6389101DG9468N 496.302 4.648.754 

Madremanya C. de Sant Esteve 30   si 6589118DG9468N 496.311 4.648.707 

Madremanya C. de Sant Esteve 32    6589119DG9468N 496.306 4.648.726 

Madremanya C. de Sant Esteve 34   no  496.314 4.648.756 

Madremanya C. de Sant Esteve 36   no  496.326 4.648.764 

Madremanya C. de la Processó 1   no  496.430 4.648.696 

Madremanya C. de la Processó 2 
Planta baixa 

si 6589107DG9468N 496.440 4.648.692 
Planta 1 

Madremanya C. de la Processó 3   si 6589105DG9468N 496.438 4.648.702 

Madremanya C. de la Processó 4   si 6588203DG9468N 496.457 4.648.693 

Madremanya C. de la Processó 5   si 6589147DG9468N 496.441 4.648.700 

Madremanya C. de la Processó 6   si 6588204DG9468N 496.461 4.648.693 

Madremanya C. de la Processó 7   si 6589146DG9468N 496.452 4.648.699 

Madremanya C. de la Processó 8   si 6588219DG9468N 496.467 4.648.695 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de la Processó 9   si 6589103DG9468N 496.455 4.648.713 

Madremanya C. de la Processó 10   si 6588205DG9468N 496.469 4.648.700 

Madremanya C. de la Processó 11   si 6589102DG9468N 496.459 4.648.703 

Madremanya C. de la Processó 13   si 6589101DG9468N 496.468 4.648.707 

Madremanya C. de la Creu 1   no  496.470 4.648.747 

Madremanya C. de la Creu 2 Planta baixa si 6589202DG9468N 496.479 4.648.735 

Madremanya C. de la Creu 2A Planta 2 si 6589202DG9468N 496.478 4.648.741 

Madremanya C. de la Creu 3   no  496.467 4.648.761 

Madremanya C. de la Creu 4   si 6589201DG9468N 496.474 4.648.760 

Madremanya C. de la Creu 5     496.456 4.648.794 

Madremanya C. de la Creu 6     496.469 4.648.786 

Madremanya C. de la Creu 7     496.454 4.648.813 

Madremanya C. de la Creu 8-14     496.459 4.648.853 

Madremanya C. de la Creu 9     496.451 4.648.831 

Madremanya C. de la Creu 11     496.447 4.648.849 

Madremanya C. de la Creu 13     496.441 4.648.866 

Madremanya C. de la Creu 15     496.433 4.648.886 

Madremanya C. de la Creu 16   si 6594210DG9469S 496.439 4.648.919 

Madremanya C. de la Creu 17     496.426 4.648.903 

Madremanya C. de la Creu 18   si 6594211DG9469S 496.437 4.648.923 

Madremanya C. de la Creu 19     496.420 4.648.922 

Madremanya C. del Pedró 1     496.413 4.648.987 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. del Pedró 2   si 6594209DG9469S 496.427 4.649.027 

Madremanya C. del Pedró 3-5     496.418 4.649.034 

Madremanya C. del Pedró 4   si 6594206DG9469S 496.448 4.649.154 

Madremanya C. del Pedró 6   si 6594205DG9469S 496.452 4.649.177 

Madremanya C. del Pedró 6A    6594207DG9469S 496.451 4.649.173 

Madremanya C. del Pedró 7-15     496.448 4.649.199 

Madremanya C. del Pedró 8   si 6594204DG9469S 496.454 4.649.196 

Madremanya C. del Pedró 10   si 6594203DG9469S 496.455 4.649.222 

Madremanya C. del Pedró 12   si 6594202DG9469S 496.455 4.649.241 

Madremanya C. del Pedró 14   si 6594201DG9469S 496.456 4.649.260 

Madremanya C. del Pedró 16   si 6595202DG9469N 496.440 4.649.298 

Madremanya C. del Pedró 17   si 6595103DG9469N 496.446 4.649.275 

Madremanya C. del Pedró 18   no 6595208DG9469N 496.437 4.649.330 

Madremanya C. del Pedró 19   si 6595102DG9469N 496.430 4.649.305 

Madremanya C. del Pedró 20-22     496.432 4.649.366 

Madremanya C. del Pedró 21     496.432 4.649.325 

Madremanya C. del Pedró 23     496.425 4.649.352 

Madremanya Pl.   Major 1   si 6588202DG9468N 496.460 4.648.684 

Madremanya Pl.   Major 2   si 6589108DG9468N 496.446 4.648.682 

Madremanya Pl.   Major 2A   no  496.447 4.648.692 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya Pl.   Major 3   si 6589130DG9468N 496.438 4.648.666 

Madremanya Pl.   Major 3A   no  496.443 4.648.674 

Madremanya Pl.   Major 4   si 6588101DG9468N 496.448 4.648.658 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 1   si 6589145DG9468N 496.454 4.648.770 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 2     496.448 4.648.782 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 3   si 6589144DG9468N 496.443 4.648.767 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 4     496.429 4.648.777 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 5   no  496.423 4.648.762 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 6     496.407 4.648.776 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 7   si 6589149DG9468N 496.403 4.648.763 

Madremanya C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas 9   no 6589139DG9468N 496.356 4.648.769 

Madremanya Cdor. de l' Església 1   no  496.478 4.648.659 

Madremanya Cdor. de l' Església 2   no  496.450 4.648.649 

Madremanya Cdor. de l' Església 3   si 6588218DG9468N 496.485 4.648.659 

Madremanya Cdor. de l' Església 4   no  496.468 4.648.651 

Madremanya Cdor. de l' Església 6   si 6588217DG9468N 496.471 4.648.651 

Madremanya C. de les Mosques 1   si 6588201DG9468N 496.472 4.648.682 

Madremanya C. de les Mosques 2   si 6588210DG9468N 496.474 4.648.661 

Madremanya C. de les Mosques 4   si 6588209DG9468N 496.475 4.648.670 

Madremanya C. de les Mosques 6   si 6588208DG9468N 496.476 4.648.677 

Madremanya C. de les Mosques 8   si 6588207DG9468N 496.477 4.648.680 

Madremanya C. de les Mosques 10   no  496.478 4.648.685 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de les Mosques 12   no  496.481 4.648.694 

Madremanya Costa de la Ribera 1   no  496.489 4.648.701 

Madremanya Costa de la Ribera 2   no  496.487 4.648.696 

Madremanya Costa de la Ribera 3     496.500 4.648.698 

Madremanya Costa de la Ribera 4   no  496.498 4.648.692 

Madremanya Av. de Catalunya 1   no  496.382 4.648.838 

Madremanya Av. de Catalunya 2     496.398 4.648.786 

Madremanya Av. de Catalunya 3     496.379 4.648.862 

Madremanya Av. de Catalunya 4     496.399 4.648.805 

Madremanya Av. de Catalunya 5     496.375 4.648.882 

Madremanya Av. de Catalunya 6     496.397 4.648.823 

Madremanya Av. de Catalunya 7     496.373 4.648.900 

Madremanya Av. de Catalunya 8     496.394 4.648.841 

Madremanya Av. de Catalunya 9     496.371 4.648.914 

Madremanya Av. de Catalunya 10     496.392 4.648.859 

Madremanya Av. de Catalunya 12     496.389 4.648.879 

Madremanya Av. de Catalunya 14     496.385 4.648.906 

Madremanya C. de la Mare de Déu dels Àngels 2     496.307 4.648.905 

Madremanya C. de la Mare de Déu dels Àngels 4     496.330 4.648.910 

Madremanya C. de la Mare de Déu dels Àngels 6     496.356 4.648.917 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya C. de la Mare de Déu dels Àngels 8     496.388 4.648.921 

Madremanya C. de la Mare de Déu dels Àngels 10     496.408 4.648.926 

Madremanya C. del Cementiri 1   si 6392901DG9469S 496.243 4.649.143 

Madremanya C. del Cementiri 2-4     496.203 4.649.033 

Madremanya C. del Cementiri 6   si 6392901DG9469S 496.281 4.649.102 

Madremanya Camí de La Pera 1   si 000200100DG94H 496.448 4.649.426 

Madremanya Camí de La Pera 2     496.411 4.649.263 

Madremanya Camí de La Pera 4   no  496.412 4.649.282 

Madremanya Camí de La Pera 6   no  496.412 4.649.298 

Madremanya Camí de La Pera 8     496.416 4.649.325 

Madremanya Camí de La Pera 10     496.419 4.649.353 

Madremanya Camí de La Pera 12   no  496.438 4.649.403 

Madremanya Camí de les Feixes 1   no  496.503 4.648.741 

Madremanya Camí de les Feixes 2     496.478 4.648.801 

Madremanya Camí de les Feixes 3   no  496.494 4.648.749 

Madremanya Camí de les Feixes 5     496.480 4.648.791 

Madremanya Ctra. de La Pera 1   no  496.491 4.648.566 

Madremanya Ctra. de La Pera 3   no  496.541 4.648.656 

Madremanya Ctra. de La Pera 5     496.551 4.648.681 

Madremanya Ctra. de La Pera 7     496.568 4.648.705 

Madremanya Ctra. de La Pera 9     496.595 4.648.736 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya Trav. de Sant Esteve 1   no  496.320 4.648.682 

Madremanya Trav. de Sant Esteve 2     496.318 4.648.658 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 1     496.416 4.649.264 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 2-4     496.427 4.649.266 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 3   no  496.429 4.649.275 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 5   no  496.449 4.649.292 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 6   si 6594208DG9469S 496.456 4.649.310 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 7   si  496.449 4.649.312 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 9-11     496.454 4.649.358 

Madremanya C. de l' Olivar del Pedró 13   si 6595206DG9469N 496.458 4.649.388 

Madremanya Camí del Correu 1   si 17104A00100050 496.228 4.648.751 

Madremanya Ctra.   GIV-6701 PK 6,9   si 001200100DG94H 496.272 4.648.489 

Millàs Pl. de Carles de Gomar i Mangrané 1   no  497.586 4.648.492 

Millàs Pl. de Carles de Gomar i Mangrané 2   si 7786202DG9478N 497.596 4.648.487 

Millàs Av. de Santa Victòria 1-3    7786203DG9478N 497.594 4.648.434 

Millàs Av. de Santa Victòria 2   si 001800100DG94H 497.487 4.648.239 

Millàs Av. de Santa Victòria 5   si 7786204DG9478N 497.600 4.648.376 

Millàs Av. de Santa Victòria 7   si 7784301DG9478S 497.604 4.648.294 

Millàs Av. de Santa Victòria 9   si 7784302DG9478S 497.602 4.648.247 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Millàs C. de Sant Iscle 1 

1 

si 7687803DG9478N 497.598 4.648.528 
2 

3 

4 

Millàs C. de Sant Iscle 2    7786201DG9478N 497.614 4.648.534 

Millàs C. de Sant Iscle 4   si 7788207DG9478N 497.607 4.648.609 

Millàs C. de Sant Iscle 6   si 7788206DG9478N 497.604 4.648.649 

Millàs C. de Sant Iscle 8   si 7788208DG9478N 497.604 4.648.667 

Millàs C. de Sant Iscle 10   si 7788202DG9478N 497.608 4.648.698 

Millàs C. dels Remences 1   si 7788203DG9478N 497.610 4.648.676 

Millàs C. dels Remences 2   no  497.615 4.648.668 

Millàs C. dels Remences 3   si 7788204DG9478N 497.626 4.648.677 

Millàs C. dels Remences 4   si 7788205DG9478N 497.622 4.648.665 

Millàs Camí de Sies 1     497.643 4.648.551 

Millàs Camí de Sies 2     497.642 4.648.545 

Millàs Camí de Púbol 1     497.631 4.648.821 

Millàs 

(disseminat) 
Ctra. a Millàs 1   si 001800300DG94H 497.663 4.647.983 

Millàs 

(disseminat) 
Camí de Sies 3   si 001400100DG94H 498.052 4.648.671 

Millàs 

(disseminat) 
Camí de Sies 4   si 001400300DG94H 498.112 4.648.562 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Millàs 

(disseminat) 
Camí de Púbol 3   si 000800100DG94H 497.742 4.649.011 

Millàs 

(disseminat) 
Camí de Púbol 5   si 000800200DG94H 497.758 4.649.246 

Millàs 

(disseminat) 
Camí de Monells 1   si 001301400DG94H 497.865 4.648.430 

Millàs 

(disseminat) 
Ctra.   GIV-6701 PK 7,5   si 17104A00200038 497.048 4.648.166 

Millàs 

(disseminat) 
Ctra.   GIV-6701 PK 9   si 001900100DG94H 498.206 4.648.145 

Vilers V. de Vilers 1 Planta baixa si 000700700DG94H 496.115 4.648.866 

Vilers V. de Vilers 1A Planta 2 si 000700700DG94H 496.123 4.648.863 

Vilers V. de Vilers 2   si 000700800DG94H 496.112 4.648.878 

Vilers V. de Vilers 3   si 000700600DG94H 496.095 4.648.885 

Vilers V. de Vilers 4   si 001100600DG94H 495.852 4.648.666 

Vilers V. de Vilers 5   si 001100500DG94H 495.844 4.648.649 

Vilers V. de Vilers 6   si 17104A00700125 495.847 4.648.643 

Vilers V. de Vilers 7   si 17104A00700126 495.851 4.648.636 

Vilers V. de Vilers 8   si 001100300DG94H 495.784 4.648.668 

Vilers V. de Vilers 9   si 001100100DG94H 495.741 4.648.631 

Vilers V. de Vilers 10   si 001100200DG94H 495.864 4.648.710 



 

 

Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Bevià 

(disseminat) 
V. de Bevià 1   si 000100200DG94H 495.101 4.649.510 

Bevià 

(disseminat) 
V. de Bevià 2   si 000100100DG94H 495.069 4.649.548 

Bevià 

(disseminat) 
V. de Bevià 3   si 000100300DG94H 494.901 4.649.397 

Bevià 

(disseminat) 
V. de Bevià 4   si 002100100DG95B 495.629 4.649.894 

Bevià 

(disseminat) 
V. de Bevià 4A   si 002100200DG95B 495.633 4.649.875 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 1   si 001201000DG94H 496.601 4.648.327 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 2   si 17104A00400009 496.415 4.648.364 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 3   si 001700300DG94H 496.452 4.648.226 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 4   si 001700800DG94H 496.469 4.648.191 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 5   si 001700600DG94H 496.481 4.648.053 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 6   si 001700700DG94H 496.491 4.647.957 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 7   si 001201100DG94H 496.346 4.648.425 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 8   si 001200300DG94H 496.240 4.648.412 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 9   si 001200700DG94H 496.350 4.648.343 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 10   si 001200800DG94H 496.347 4.648.321 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 11   si 001700200DG94H 496.355 4.648.295 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 12   si 001700500DG94H 496.178 4.648.111 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 13   si 001700400DG94H 496.220 4.648.173 
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PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ADRECES I NOMENCLÀTOR 
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Nom UP Nom via Número Subadreça Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 14   si 001700100DG94H 496.123 4.648.213 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 15   si 17104A00600021 496.123 4.648.112 

Mas Ripoll V. del Mas Ripoll 16   si 001200200DG94H 495.968 4.648.385 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 3   si 002300700DG94H 497.579 4.647.773 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 5   si 001800700DG94H 497.548 4.647.847 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 6   si 001800600DG94H 497.534 4.647.856 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 7   si 001800800DG94H 497.668 4.647.888 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 9   si 17104A00400038 497.604 4.647.710 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 10   si 17104A00400067 497.468 4.647.532 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 11   si 002300600DG94H 497.493 4.647.416 

Mas Torrent V. del Mas Torrent 12   si 17104A00400028 497.469 4.647.786 

Mas Torrent 

(disseminat) 
V. del Mas Torrent 1   si 001800400DG94H 497.123 4.647.929 

Mas Torrent 

(disseminat) 
V. del Mas Torrent 2   si 002300100DG94H 496.945 4.647.769 

Mas Torrent 

(disseminat) 
V. del Mas Torrent 13   si 002300500DG94H 497.044 4.647.302 



 

 

Adreça d’edifici 

Nom UP Nom edifici Entrada principal de l'edifici Referència cadastral UTM X UTM Y 

Madremanya (disseminat) Mas Vidal si 000600100DG94F 495.527 4.646.818 
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5. Tipos de expedientes padronales.

Los Ayuntamientos deberán llevar a cabo la actualización del Padrón municipal,
reflejando las altas, bajas y modificaciones que se produzcan en el mismo, para lo que se 
tendrá en cuenta las normas de gestión que se detallan en el presente apartado.

5.1 Expedientes de Alta.

Se distinguen tres tipos de inscripción de alta en el Padrón: altas por cambio de 
residencia, altas por nacimiento y altas por omisión.

5.1.1 Altas por cambio de residencia: Se refieren a las inscripciones en el Padrón que 
son consecuencia de un cambio del municipio o país de residencia. Así, cuando una persona 
cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del municipio de 
destino comunicando en la solicitud el municipio o país de procedencia.

También pueden provenir de un alta de oficio si se conoce el municipio de inscripción 
anterior (ver apartado Altas por omisión).

El Ayuntamiento remitirá al INE, en los ficheros de variaciones mensuales, las altas por 
cambio de residencia producidas en el mes, quien tras realizar su función de coordinación, 
las comunicará a los municipios de procedencia resultantes del contraste con su base 
padronal. Con esta comunicación se considerará cumplida la obligación de los 
Ayuntamientos establecida en el artículo 70 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales (3).

(3) Según el citado artículo Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el
Padrón del municipio de destino, el cual, en los diez primeros días del mes siguiente, la remitirá al municipio del 
procedencia, donde se dará de baja en el Padrón al vecino trasladado sin más trámite...

Cuando el alta corresponda a un español procedente del extranjero el Ayuntamiento lo 
comunicará igualmente al Instituto Nacional de Estadística mediante los ficheros de 
variaciones mensuales, donde será dado de baja en el fichero del Padrón de españoles 
residentes en el extranjero, trasladando la misma, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a la correspondiente Oficina o Sección Consular donde, sin más trámite, será 
dado de baja en el Registro de Matrícula.
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En el caso en que el Instituto Nacional de Estadística localice la inscripción en un 
municipio de procedencia distinto al consignado o no la localice en su base, se comunicarán 
tales circunstancias al municipio de alta para su conocimiento, con las incidencias 
correspondientes en los ficheros de devolución mensuales.

5.1.2 Altas por nacimiento: Serán altas por nacimiento a efectos padronales las de todas 
las personas nacidas en España, o circunstancialmente en el extranjero cuyos padres estén 
empadronados en un municipio español, que se empadronan por primera vez y cuyo 
nacimiento consta inscrito en el Registro Civil.

Dicha inscripción tendrá como fecha de alta la del nacimiento, por lo que se aplicarán 
efectos retroactivos a su tramitación.

Pueden ser inscripciones de oficio, a partir de las comunicaciones de los Registros 
Civiles, o a instancia de los padres o, en su defecto, representantes legales.

5.1.2.1 Altas por nacimiento de oficio: De acuerdo con los artículos 63 y 64 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Registro 
Civil o, en su caso, el Instituto Nacional de Estadística, remitirá mensualmente a cada 
Ayuntamiento, según el municipio de residencia de la madre declarado en la inscripción de 
nacimiento del Registro Civil, la información sobre las personas que deben ser dadas de alta 
en el Padrón por nacimiento. El Instituto Nacional de Estadística remitirá esta información en 
fichero informático según el diseño de registro publicado en el aplicativo de internet IDA-
Padrón.

Debe tenerse en cuenta que esta información se remite sin contrastar previamente con el 
contenido de la base padronal del INE, por lo que el Ayuntamiento no realizará la inscripción 
si ninguno de los padres figuran en su Padrón.

No obstante, cuando el municipio de residencia de la madre consignado en el Registro 
Civil difiera del municipio en el que conste su inscripción padronal en la base del INE, este 
comunicará el nacimiento al municipio en el que figure la inscripción padronal de la madre, 
mediante los ficheros de devolución mensual.

En ambos casos, en el supuesto de figurar inscrito uno solo de los progenitores, se 
consultará previamente con el mismo para evitar que se produzcan duplicidades entre los 
dos municipios.

5.1.2.2 Altas por nacimiento a instancia de los padres o, en su defecto, representantes 
legales: También se podrán dar de alta en el Padrón a los nacidos a solicitud de los padres 
que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, previa 
presentación del Libro de Familia o del certificado de nacimiento.

En este caso, el plazo para la comunicación del nacimiento será de un año desde el 
nacimiento del menor. A partir de dicha fecha, el alta deberá formalizarse por la causa que 
proceda (alta por cambio de residencia u omisión).

En los supuestos de adopciones, y dado que en el Registro Civil se extiende una nueva 
inscripción por nacimiento, el Ayuntamiento a instancia de los padres podrá optar entre 
formalizar un alta por omisión o un alta por nacimiento, en este último caso siempre que los 
padres adoptivos residieran en el municipio en la fecha en la que se produjo el nacimiento 
del menor adoptado.

5.1.3 Altas por omisión: Se refieren a inscripciones en el Padrón de personas que 
viviendo habitualmente en el municipio no figuran inscritas en el mismo (por motivos 
diversos: no se inscribieron cuando llegaron al municipio, han sido dados de baja en 
procedimientos de baja por caducidad, baja de oficio, etc.). Pueden ser a solicitud del 
habitante o declaradas de oficio por el Ayuntamiento.

5.1.3.1 Solicitadas por el habitante: Aquellas personas que viviendo habitualmente en el 
municipio no figuren inscritas en su Padrón municipal, y desconozcan estar inscritas en el 
Padrón de otro municipio o en un Registro de Matrícula Consular en el extranjero como 
residente, deberán solicitar su inscripción en el mismo, por omisión.

5.1.3.2 Altas de oficio: Los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su 
Padrón como vecinos a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no 
figuren inscritas en el mismo, al amparo del artículo 73 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
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Para decretar un alta de oficio será necesaria previamente la notificación al interesado 
de la incoación del expediente, que dispondrá del plazo que se señale, no superior a quince 
días ni inferior a diez, para manifestar si está o no de acuerdo con el alta pudiendo, en este 
último caso, presentar las justificaciones que estime pertinentes al objeto de acreditar que no 
reside en el municipio la mayor parte del año y que está empadronado, o procede a 
empadronarse en el municipio de su residencia o, en su caso, en el Padrón de españoles 
residentes en el extranjero, a través del correspondiente Registro de Matrícula Consular.

Si el interesado manifiesta de forma expresa su conformidad con el alta, deberá indicar 
por escrito el municipio en que consta inscrito, o en su caso, si figura en el Padrón de 
españoles residentes en el extranjero. Si no figura o desconoce figurar empadronado lo hará 
constar así en la correspondiente declaración.

En los casos en que el interesado manifieste su disconformidad con el alta o no efectúe 
alegación alguna una vez transcurrido el plazo señalado al efecto, el alta de oficio sólo podrá 
llevarse a cabo de acuerdo con los trámites establecidos reglamentariamente.

Dependiendo de si se conoce o no el municipio de inscripción anterior el alta se remitirá 
al INE en los ficheros de variaciones mensuales como alta por cambio de residencia o alta 
por omisión. En el caso de que el INE localice la inscripción en otro municipio lo comunicará 
al mismo para que proceda a la baja automática por cambio de residencia en el Padrón 
correspondiente.

5.2 Expedientes de Baja.

Las bajas en el Padrón pueden estar ocasionadas por los siguientes motivos: cambio de 
residencia, defunción, duplicado, inscripción indebida y caducidad.

5.2.1 Bajas por cambio de residencia: Serán bajas por cambio de residencia las de 
aquellas personas empadronadas en un municipio que trasladan su residencia a otro 
municipio o al extranjero.

Bajo este epígrafe se consideran también las bajas por expulsión de extranjeros 
ejecutadas y de retornados voluntarios a su país de origen.

Según lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, toda persona que cambie de municipio de residencia 
deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del municipio de destino.

De acuerdo con lo establecido en el apartado relativo a las altas por cambio de 
residencia, la comunicación del alta será remitida por el Instituto Nacional de Estadística al 
municipio de procedencia, mediante el envío de las incidencias correspondientes en los 
ficheros de devolución mensual, tras cuya recepción y en virtud del citado artículo 70 los 
Ayuntamientos estarán obligados a dar la baja en sus Padrones sin más trámite.

Cuando como consecuencia de estas comunicaciones causen baja los mayores de edad 
empadronados en un domicilio, quedando inscritos solos menores de 16 años, el 
Ayuntamiento donde se produce dicha baja comunicará esta circunstancia al de alta, con el 
fin de comprobar que no se trata de ningún error administrativo. Una vez confirmado este 
extremo, realizará las comprobaciones oportunas y, si hubiera indicios de que no residen en 
el domicilio de inscripción, iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio por 
inscripción indebida.

En el caso de que sea un ciudadano español el que traslada su residencia al extranjero 
deberá solicitar el alta en el Registro de Matrícula de la Oficina o Sección Consular de 
destino, que la remitirá, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al 
Instituto Nacional de Estadística, el cual le dará de alta en el Padrón de españoles residentes 
en el extranjero y trasladará la baja al municipio de procedencia, donde sin más trámite, una 
vez localizada en el Padrón, se dará de baja al interesado.

La fecha de la baja por cambio de residencia será la misma que la fecha del alta en el 
Padrón o Registro de Matrícula de la Oficina o Sección Consular del municipio o país de 
destino, respectivamente. Esta fecha se incluirá en las comunicaciones del Instituto Nacional 
de Estadística.

No se realizarán inscripciones de baja por cambio de residencia a petición de los 
interesados, salvo que se trate de extranjeros que abandonen España, o de sus hijos, 
aunque sean españoles, menores de edad (en este último caso en virtud de lo previsto en el 
artículo 54.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
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Locales), sino que deberán ser siempre a resultas de una comunicación de la inscripción en 
el Padrón de otro municipio o en el Registro de Matrícula de la Oficina o Sección Consular 
del país de destino.

También se repercutirán como bajas por cambio de residencia las expulsiones de 
extranjeros ejecutadas comunicadas por la Dirección General de la Policía, canalizadas a 
través del Instituto Nacional de Estadística, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; al haber prescrito el 
hecho que motivó la inscripción, y del artículo 69 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, 
que prevé la actualización de los datos del Padrón municipal con las informaciones recibidas 
de las demás Administraciones Públicas.

Así como los Retornos Voluntarios de los extranjeros a su país de origen al amparo del 
Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma 
anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no 
comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen, comunicados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal y canalizados a través del Instituto Nacional de 
Estadística.

5.2.2 Bajas por defunción.

5.2.2.1 Bajas por defunción de oficio: De acuerdo con los artículos 63 y 64 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Registro 
Civil o, en su caso el Instituto Nacional de Estadística, facilitará mensualmente a cada 
Ayuntamiento la información sobre las personas que deben ser dadas de baja en el Padrón 
por defunción, según el municipio de residencia declarado en la inscripción de defunción del 
Registro Civil. El Instituto Nacional de Estadística remitirá esta información en fichero 
informático según el diseño de registro publicado en el aplicativo de internet IDA-Padrón.

Debe tenerse en cuenta que esta información se remite sin contrastar previamente con el 
contenido de la base padronal del INE, por lo que cada Ayuntamiento, una vez contrastada 
esa información con su Padrón, procederá a dar de baja a dichas personas si están 
empadronadas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística en su función de coordinación 
contrastará las defunciones recibidas de los Registros Civiles con su base padronal 
generando las correspondientes comunicaciones de baja por defunción a los municipios 
donde figuren empadronados, bien porque aún no hayan procedido a la baja por defunción, 
bien porque no hubieran recibido la comunicación procedente de Registro Civil al haberse 
hecho constar en el mismo distinto municipio de residencia. Estas comunicaciones se 
incluirán en los ficheros de intercambio de devolución mensual.

5.2.2.2 Bajas por defunción a instancia de parte: Asimismo, se podrá dar de baja en el 
Padrón a los fallecidos, previa presentación del Libro de Familia o del Certificado de 
Defunción.

Dicha inscripción tendrá como fecha de baja la de la defunción, por lo que se le aplicarán 
efectos retroactivos a su tramitación.

5.2.3 Bajas por duplicado: En cumplimiento del artículo 71 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales se darán bajas por duplicado como 
consecuencia de la detección de inscripciones duplicadas por el Ayuntamiento o por el 
Instituto Nacional de Estadística:

5.2.3.1 Duplicados detectados por el Ayuntamiento en su Padrón: El Ayuntamiento dará 
de baja sin más trámite las inscripciones de su Padrón que estén duplicadas en todos sus 
datos, conservando una sola de ellas.

Cuando se produzcan duplicidades en algunos datos de forma que se presuma la 
existencia de alguna inscripción duplicada, el Ayuntamiento llevará a cabo las gestiones 
oportunas para comprobarlo y, si fuera posible, realizará las rectificaciones necesarias en su 
base de datos para unificar dichos registros en un solo histórico de conformidad con el 
contenido de la documentación padronal de sus archivos.

En caso de duda sobre la existencia del duplicado o de incoherencia de la información 
padronal, deberá dar audiencia al interesado, dando de baja las inscripciones repetidas que 
el vecino señale como erróneas o, en su defecto, las más antiguas.
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Cuando las duplicidades también existan en la base padronal del INE, el Ayuntamiento 
comunicará al INE las rectificaciones mediante las variaciones que proceda para mantener la 
coherencia y coordinación de las bases.

5.2.3.2 Duplicados detectados por el Instituto Nacional de Estadística.

5.2.3.2.1 Duplicados intramunicipales: El Instituto Nacional de Estadística comunicará a 
cada Ayuntamiento las repeticiones que detecte en su Padrón para que proceda según lo 
indicado en el apartado anterior.

5.2.3.2.2 Duplicados intermunicipales: El Instituto Nacional de Estadística comunicará a 
los Ayuntamientos afectados las duplicidades de inscripción que detecte en la confrontación 
de los Padrones de los distintos municipios, con indicación del municipio con el que se 
encuentra duplicado, así como la designación del Ayuntamiento encargado de realizar las 
gestiones necesarias para resolver la duplicidad.

El Ayuntamiento designado efectuará las actuaciones necesarias para comprobar que la 
duplicidad existe; para ello se dirigirá al otro Ayuntamiento afectado para que facilite 
información y, si fuera necesario, copia de la documentación justificativa de los movimientos 
en los respectivos Padrones de habitantes.

A partir de dicha información, respetando la inscripción del último movimiento firmado por 
el ciudadano, siempre que se haya producido en el último año, y obviando las variaciones 
padronales realizadas de oficio, se procederá a la baja por cambio de residencia en el otro 
municipio.

Si en las comprobaciones de la documentación padronal se pusiera de manifiesto que el 
duplicado no existe por tratarse de personas diferentes, el Ayuntamiento rechazará la 
duplicidad, aportando la documentación acreditativa al INE.

En el resto de casos los dos Ayuntamientos enviarán un requerimiento al interesado, 
informándole de la existencia de una inscripción duplicada en otro municipio (sin especificar 
el domicilio de dicha inscripción), a fin de que manifieste cuál es la inscripción correcta. En el 
citado requerimiento se hará saber que, de no recibir contestación en el plazo que se señale, 
no inferior a diez ni superior a quince días, se dará de baja la inscripción del municipio que 
no tiene asignada la gestión.

Si el interesado atiende alguno de los requerimientos la respuesta deberá trasladarse al 
otro municipio, respetándose la inscripción que señale mediante declaración firmada como 
correcta y dándose de baja la otra. Si el interesado, recibido al menos uno de los 
requerimientos, deja transcurrir el plazo sin atenderlo, se comunicará al otro municipio y se 
mantendrá la inscripción padronal del Ayuntamiento designado para la gestión, dándose de 
baja la del otro municipio.

En el caso de resultar devueltos todos los requerimientos los Ayuntamientos se lo 
comunicarán entre sí y realizarán la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Ayuntamiento en el que cause baja el ciudadano lo comunicará al INE como baja por 
duplicado.

Si en el transcurso del procedimiento se produjera una discrepancia entre los municipios 
afectados, esta deberá formalizarse mediante el rechazo documental del duplicado remitido 
por el INE por parte del municipio que no tiene atribuida la gestión, resolviéndose por el 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística (o, en su caso, por el Delegado Provincial 
correspondiente para las discrepancias entre municipios de una misma provincia), con el 
informe favorable de la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento (o, en su 
caso, por la Sección Provincial correspondiente).

5.2.3.2.3 Duplicados con el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero: El 
Instituto Nacional de Estadística comunicará también a los Ayuntamientos afectados las 
duplicidades de inscripción que detecte en la confrontación de su Padrón con el Padrón de 
Españoles Residentes en el Extranjero, con indicación del consulado con el que se 
encuentra duplicado.

En este caso el Ayuntamiento remitirá requerimiento al interesado a la dirección de su 
municipio informándole de la existencia de una inscripción duplicada en el Consulado 
especificado. En el citado requerimiento se hará saber que, de no recibir contestación en el 
plazo que se señale, no inferior a diez ni superior a quince días, se dará de baja la 
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inscripción en el Padrón. Si el interesado contesta mediante declaración firmada que reside 
en el municipio, la respuesta será remitida al Instituto Nacional de Estadística para su 
traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a los efectos de que se proceda 
a la baja en el correspondiente Registro de Matrícula consular.

5.2.4 Bajas por inscripción indebida: Las bajas por inscripción indebida podrán ser 
consecuencia de un expediente de baja de oficio, de inscripciones duplicadas detectadas por 
el propio Ayuntamiento en su Padrón (ver apartado anterior), o por corrección material de 
errores para la supresión de la inscripción.

5.2.4.1 Bajas de oficio: Según el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por inscripción 
indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 54 del citado Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el 
correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado.

Para ello el Ayuntamiento notificará al afectado el requisito incumplido y le hará saber la 
incoación de oficio del expediente para proceder a darle de baja en el Padrón de su 
municipio por no residir habitualmente en el mismo y que, contra esta presunción, el 
interesado podrá, en el plazo que se señale, no superior a quince días ni inferior a diez, 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja pudiendo, en este último caso, alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que 
es en este municipio en el que reside durante más tiempo al año, en el caso de vivir en 
varios municipios.

Si el interesado manifiesta de forma expresa su conformidad con la baja se procederá a 
la misma y comunicará el municipio o país en el que vive habitualmente que se incluirá en el 
correspondiente expediente.

Si el afectado es un ciudadano extranjero que manifiesta vivir habitualmente en otro país, 
se dará de baja por cambio de residencia sin más trámite.

Si el afectado comunica residir habitualmente en otro municipio, o domicilio del mismo 
municipio, deberá solicitar por escrito el alta, o modificación, en el Padrón municipal 
correspondiente o, en el caso de ser un ciudadano español que no viva habitualmente en 
España, en el Padrón de españoles residentes en el extranjero. Esta solicitud la tramitará el 
mismo Ayuntamiento que se encargará de remitirla al correspondiente municipio de alta en 
los diez primeros días del mes siguiente o, si reside en el extranjero, al Instituto Nacional de 
Estadística que la trasladará, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la 
correspondiente oficina o sección consular para que proceda a darle, asimismo, de alta en el 
Registro de Matrícula.

Cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar, ésta se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En los casos en que el interesado manifieste su disconformidad con la baja o no efectúe 
alegación alguna una vez transcurrido el plazo señalado al efecto, la baja sólo podrá llevarse 
a cabo de acuerdo con los trámites establecidos reglamentariamente.

5.2.5 Bajas por caducidad: Los Ayuntamientos acordarán la caducidad de las 
inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente (ENCSARP) que no sean renovadas cada dos años en virtud de lo previsto en 
el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado correspondiente de la presente 
Resolución.

5.3 Expedientes de modificación.

Se consideran los siguientes tipos de modificaciones: por cambio de domicilio, en los 
datos personales, por renovación y por confirmación de la residencia. Las dos últimas no 
implican necesariamente una modificación en los datos de la inscripción padronal sino que 
son una convención para la gestión padronal.

También se definen las Modificaciones de datos territoriales sin intervención del 
habitante.
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5.3.1 Modificaciones padronales por cambio de domicilio: Las solicitudes que se 
produzcan como consecuencia de un cambio de domicilio dentro del municipio darán lugar a 
una modificación por este concepto de los datos de inscripción en el Padrón municipal y no a 
una baja seguida de un alta en el mismo.

También podrán llevarse a cabo modificaciones por cambio de domicilio de oficio si en el 
transcurso de un expediente de baja de oficio se detectara que el ciudadano reside en el 
mismo municipio en otro domicilio y el interesado se opone a solicitar el cambio de domicilio.

5.3.2 Modificaciones por cambios en los datos personales: El Ayuntamiento actualizará 
el Padrón municipal con las variaciones comunicadas por los propios vecinos, así como con 
las informaciones que mensualmente reciba del Registro Civil relativas a cambios de nombre 
y apellidos, de sexo y de la nacionalidad, y del Ministerio de Interior en cuanto a 
expediciones de Documentos Nacionales de Identidad y de Tarjetas de Extranjeros. De igual 
manera actuará con la información que reciba del Ministerio de Educación y Cultura en 
cuanto a titulaciones escolares y académicas que expida o reconozca.

La información que deben remitir los distintos Organismos de la Administración General 
del Estado podrá ser canalizada por el Instituto Nacional de Estadística, remitiéndola a los 
distintos Ayuntamientos según los diseños de registro de los ficheros de intercambio que 
figuran en el apartado Legislación del aplicativo IDA-Padrón.

Siempre que se produzcan actualizaciones, el Ayuntamiento deberá poner en 
conocimiento de cada vecino afectado los datos que figuran en su inscripción padronal, para 
su información y para que pueda comunicar al Ayuntamiento las rectificaciones o variaciones 
que procedan. Para ello podrá utilizar cualquier medio que se considere válido en derecho, 
facilitando a los ciudadanos diferentes canales de acceso a sus datos padronales.

5.3.3 Modificaciones por renovación: Se producirán cuando los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP) soliciten la renovación 
de su inscripción padronal, de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 
correspondiente de la presente Resolución.

5.3.4 Modificaciones por confirmación: Se producirán cuando los Ayuntamientos, tras 
haber realizado las gestiones oportunas, hayan comprobado la continuidad de la residencia 
en el municipio de los ciudadanos extranjeros que no están obligados a renovar su 
inscripción padronal (NO_ENCSARP), según el procedimiento descrito en el apartado 
correspondiente de esta Resolución.

5.3.5 Modificación de datos territoriales sin intervención del habitante: Cuando se efectúe 
la modificación del seccionado, de los nombres cortos de las unidades poblacionales, de las 
vías o de su numeración, se generará una modificación por esta causa, para todos los 
habitantes afectados (ver apartado de expedientes de territorio).
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14. Expedientes de territorio.

De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, los Ayuntamientos revisarán al menos una vez al año y actualizarán, 
en su caso, la relación de las unidades poblacionales, la división en secciones del término 
municipal y las modificaciones de callejero, realizando las comprobaciones que sean 
precisas sobre el terreno, conforme a las definiciones e instrucciones que se establecen a 
continuación, y las remitirán al Instituto Nacional de Estadística para su comprobación tan 
pronto se produzcan.

La Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística comunicará su 
conformidad al Ayuntamiento para que proceda al envío, para cada uno de los habitantes 
afectados por las variaciones territoriales, de las correspondientes modificaciones 
territoriales sin intervención del habitante (ver expedientes padronales).

Los Ayuntamientos deberán mantener también la correspondiente cartografía, o, en su 
defecto, referencia precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la 
Administración competente. Asimismo podrá elaborarse y mantenerse una cartografía digital.

14.1 Unidades Poblacionales.

El término unidad poblacional se refiere a entidades colectivas, entidades singulares, 
núcleos y diseminados.

14.1.1 Definiciones: Con objeto de conseguir la uniformidad de criterios para la 
determinación de las unidades poblacionales existentes en cada término municipal, se 
establecen las siguientes definiciones:

1. Entidad singular de población. Se considerará como entidad singular de población a
cualquier área habitable del término municipal, habitada o, excepcionalmente deshabitada, 
claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación 
específica que la identifica sin posibilidad de confusión.

Un área se considerará habitable cuando existan en la misma viviendas habitadas o en 
condiciones de serlo. Así las urbanizaciones y zonas residenciales de temporada podrán 
tener la consideración de entidades singulares de población, aun cuando sólo estén 
habitadas en ciertos períodos del año.

Un área se considerará claramente diferenciada cuando las edificaciones y viviendas 
pertenecientes a la misma puedan ser perfectamente identificadas sobre el terreno y el 
conjunto de las mismas sea conocido por una denominación.

Ninguna vivienda ni edificio podrá pertenecer simultáneamente a dos o más entidades.
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Un término municipal podrá constar de una o varias entidades singulares de población.

Las entidades singulares de población estarán constituidas por núcleos de población y/o 
diseminado de acuerdo con las definiciones enumeradas a continuación:

1.1 Núcleo de población: Se considerará como núcleo de población al conjunto de al 
menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas.

Excepcionalmente el número de edificaciones podrá ser inferior a 10 siempre que la 
población supere los 50 habitantes.

Se incluirán en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, disten menos de 
200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de 
dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales, 
comerciales, cementerios, parques, jardines, zonas deportivas, canales o ríos que puedan 
ser cruzados por puentes, aparcamientos, otras infraestructuras de transporte, etc.

En una entidad singular de población podrán existir uno o varios núcleos de población.
Con el fin de estar perfectamente identificado sin posibilidad de confusión cada núcleo 

de población tendrá asignada una denominación específica.
1.2 Diseminado: Lo constituyen las edificaciones o viviendas de una entidad singular de 

población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo.
En una entidad singular de población sólo puede existir una unidad poblacional como 

diseminado.

2. Entidad colectiva de población. Una entidad colectiva de población es una agrupación
de entidades singulares de población con personalidad propia o un origen marcadamente 
histórico, constituyendo una unidad intermedia (que existe en algunas regiones de España) 
entre la entidad singular de población y el municipio, como por ejemplo parroquias, 
diputaciones, hermandades, anteiglesias, concejos y otras.

3. Categoría de la entidad de población. Es la calificación otorgada, o tradicionalmente
reconocida, a las entidades de población, singulares o colectivas, tales como ciudad, villa, 
lugar, aldea, parroquia pedanía o concejo... y, a falta de ella, la que corresponda a su origen 
y características, como caserío, poblado, barrio, monasterio, colonia, centro turístico, zona 
residencial, urbanización y otras.

14.1.2 Mantenimiento de unidades poblacionales: Por medio de la revisión que se lleve a 
cabo podrán introducirse alteraciones debidas a altas, bajas o modificaciones, según las 
siguientes causas:

14.1.2.1 Altas:

1. Incorporación al municipio de unidades poblacionales ya existentes en otros
municipios como consecuencia de fusiones o segregaciones de municipios (alteración de 
términos municipales).

2. Creación de unidades poblacionales como consecuencia de alteraciones dentro del
municipio (fusiones o segregaciones) o por nueva construcción, urbanización o rehabilitación 
de áreas no ocupadas hasta entonces.

3. Omisiones de unidades poblacionales.

14.1.2.2 Bajas:

1. Segregación de unidades poblacionales por incorporación a otro municipio, como
consecuencia de la alteración de términos municipales.

2. Desaparición de unidades poblacionales como consecuencia de alteraciones dentro
del municipio (fusiones o segregaciones) o por haberse despoblado y no reunir condiciones 
para volver a ser habitados.

3. Inclusión indebida de unidades poblacionales.

14.1.2.3 Modificaciones:

1. Cambio de nombre de las entidades o núcleos de población: Cuando se produzca
alguna variación en la relación de unidades poblacionales, los Ayuntamientos remitirán a la 
correspondiente Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística las 
actualizaciones, ajustándose a los ficheros de intercambio de territorio difundidos en el 
aplicativo de internet de IDA-Padrón.
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El Instituto Nacional de Estadística dispondrá del plazo de un mes para realizar las 
comprobaciones que estime oportunas y requerir las aclaraciones que procedan y remitir la 
codificación de las unidades poblacionales que causen alta.

Para los habitantes cuyo domicilio se vea afectado por variaciones en las unidades 
poblacionales se deberá remitir su correspondiente modificación territorial sin intervención 
del habitante (ver expedientes padronales) en los ficheros de variaciones mensuales.

Asimismo, y con el fin de disponer de una relación de unidades poblacionales 
actualizada al 1 de enero de cada año (fecha de la revisión padronal), antes del 1 de marzo 
de ese mismo año, aquellos Ayuntamientos que a lo largo del año no hayan tenido 
variaciones en la relación de unidades poblacionales lo comunicarán a la correspondiente 
Delegación Provincial.

14.2 División del Término Municipal en Secciones (Seccionado).

La división del término municipal en distritos municipales y éstos a su vez en secciones, 
es esencial para el Instituto Nacional de Estadística para poder llevar a cabo las distintas 
investigaciones estadísticas así como para gestionar el censo electoral.

Esta múltiple finalidad de las secciones estadísticas obliga, por una parte, a prestar 
especial atención a sus límites y a su tamaño. A sus límites por cuanto la sección estadística 
es esencialmente un área de terreno del término municipal y cada vivienda o habitante ha de 
pertenecer a una y sólo una sección estadística; el conjunto de todas las secciones 
estadísticas, sin vacíos ni solapamientos, ha de abarcar exactamente todo el término 
municipal. También se prestará especial atención a su tamaño por cuanto la Ley Orgánica 
5/1985, de Régimen Electoral General asigna unos tamaños mínimos y máximos de las 
secciones electorales, medido en número de electores del Censo Electoral de españoles 
residentes. Dentro de tales límites además se tendrá en cuenta que el tamaño de la sección 
no supere los 2.500 habitantes.

Todas las secciones deben ajustarse a las siguientes normas básicas:

– Cada sección debe estar perfectamente definida mediante límites fácilmente
identificables, tales como accidentes naturales del terreno y construcciones de carácter 
permanente.

– Las secciones pertenecientes a un núcleo urbano estarán formadas normalmente por
manzanas completas de edificios, sin perjuicio de que, excepcionalmente, una manzana 
puede subdividirse por fachadas completas o, si es necesario, por portales si supera el 
número máximo de electores.

– La división en secciones debe comprender todo el territorio del término municipal, de
modo que cualquier parte del mismo debe quedar adscrita a una y sólo una de las 
secciones.

Los Ayuntamientos llevarán a cabo la revisión del seccionado de su término municipal de 
acuerdo con las siguientes normas:

a) Partición de las secciones que sobrepasen los 2.000 electores o de aquellos que
superen los 2.500 habitantes. Las secciones resultantes de la partición deberán contener, al 
menos, 500 electores.

b) Se fusionarán las secciones que tengan menos de 500 electores, excepto en
municipios de sección única.

c) Se modificarán los límites de secciones como consecuencia de defectos de
delimitación o de las variaciones producidas en las mismas procedentes, por ejemplo, de 
planes de urbanismo, aparición de nuevas vías urbanas...

d) Las secciones se numerarán de la siguiente manera:

Si hay una división de una sección en dos o más, a una de ellas se le dará el número
antiguo de la que se divide y al resto números correlativos a partir del último número de 
sección del distrito correspondiente.

Cuando se produzca una fusión entre dos o más secciones, se dará a la nueva el 
número de una de ellas, desapareciendo el de las restantes, pudiendo aparecer, por tanto, 
saltos en la numeración de las secciones.

Nunca se renumerarán las secciones, pudiendo quedar, por tanto, secciones 
geográficamente contiguas con numeración no correlativa.
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e) Se podrá cambiar la numeración de las secciones como consecuencia de las
variaciones de la división en distritos de los términos municipales y de las fusiones y 
segregaciones de municipios.

f) El Instituto Nacional de Estadística, por medio de sus Delegaciones Provinciales
asesorará a los Ayuntamientos en la realización de estos trabajos y estudiará y resolverá las 
dificultades que puedan presentarse.

g) Las modificaciones señaladas en los puntos anteriores deberán ser comprobadas por
el Instituto Nacional de Estadística, para lo cual los Ayuntamientos enviarán una propuesta a 
la correspondiente Delegación Provincial, adjuntando un plano de cada una de las nuevas 
secciones propuestas en el que figuren los límites correspondientes a las mismas así como 
el tramo de callejero de sección correspondiente según los diseños de registro publicados en 
IDA-Padrón.

Una vez recibida la propuesta de variación de seccionado el Instituto Nacional de 
Estadística dispondrá de un mes para hacer las comprobaciones que consideren oportunas 
antes de la inclusión del nuevo seccionado en el fichero del Padrón.

Tras recibir el visto bueno al cambio de seccionado, se deberán remitir las 
correspondientes modificaciones territoriales sin intervención del habitante (ver expedientes 
padronales) en los ficheros de variaciones mensuales.

h) De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales los Ayuntamientos llevarán a cabo la revisión del seccionado, al 
menos una vez al año, teniendo en cuenta que si alguna sección supera los 2.000 electores 
o no llega a los 500 se procederá a su partición o fusión respectivamente en cumplimiento de
la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral, debiendo actuar los Ayuntamientos de la
manera indicada en los apartados anteriores.

i) A efectos de Censo Electoral, las secciones se dividirán en mesas electorales de dos
tipos:

i1) Alfabéticas, en las cuales la división se realiza por criterios alfabéticos (teniendo en 
cuenta los apellidos de los electores).

i2) Subsecciones, en las cuales la división se realiza por criterios geográficos y, en su 
caso, teniendo en cuenta los apellidos.

14.3 Callejeros de sección.

Por callejeros de sección se entiende el conjunto de datos que permiten asociar las 
direcciones postales con los tramos, vías o pseudovías, y unidades poblacionales, conforme 
a las definiciones que se establecen a continuación.

En general el territorio se identifica mediante las vías físicas debidamente rotuladas y 
numeradas. En otros casos la identificación se realiza a través de la unidades poblacionales 
(entidades, núcleos/diseminados). Y, cuando esto no es posible, por una tercera forma de 
identificación denominada pseudovía.

Una vía queda identificada por su tipo (calle, plaza,...), su denominación oficial, aprobada 
por el órgano municipal competente, y las unidades poblacionales a las que pertenece, y 
tiene un código único dentro del municipio.

Se define la pseudovía como aquello que complementa o sustituye a la vía.
Son ejemplos de pseudovía que complementa a la vía: la denominación del edificio o 

construcción, el buzón o apartado de correos...:

Son ejemplos de pseudovía que sustituye a la vía: el nombre del paraje o lugar donde se 
encuentra ubicada la construcción...:

Finalmente los tramos de vía serán el resultado de la intersección de las capas 
secciones (incluida la subsección), unidades poblacionales, vías o pseudovías y códigos 
postales.

Según esta división territorial, la unidad básica de referenciación territorial es el tramo, a 
partir del cual se podrán deducir el resto de los atributos del territorio.

Un alta de una vía se realizará cuando no exista el conjunto tipo-denominación de vía en 
la relación de vías a nivel municipal, una baja implicará la eliminación de todos los tramos de 
vía en el municipio y una modificación (del tipo y/o denominación) implica la rectificación de 
los datos en todos los tramos de la vía en el municipio.
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Cuando se produzca alguna variación en la relación de vías, pseudovías o tramos, los 
Ayuntamientos remitirán a la correspondiente Delegación Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística las actualizaciones, ajustándose a los ficheros de intercambio de territorio 
difundidos en IDA-Padrón. Para aquellas secciones que hayan experimentado alguna 
variación se remitirá el fichero completo de tramos de la sección.

Si existen habitantes cuyo domicilio se ve afectado por variaciones en las vías o 
pseudovías se deberá remitir su correspondiente modificación territorial sin intervención del 
habitante (ver expedientes padronales) en los ficheros de variaciones mensuales.

14.4 Rotulación del Municipio, Entidades de Población y Vías Urbanas.

De acuerdo con los artículos 75 y 76 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos deben mantener perfectamente 
identificados sobre el terreno cada vía urbana, entidad y núcleo de población.

Los nombres del municipio, entidades y núcleos de población deben figurar rotulados en 
sus principales accesos. En los núcleos debe indicarse, asimismo, el nombre de la entidad 
de población a la que pertenece.

Cada vía urbana debe estar designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento. 
Dentro de un municipio no puede haber dos vías urbanas con el mismo nombre salvo que se 
distingan por el tipo de vía o por pertenecer a distintos núcleos de población del municipio.

El nombre elegido deberá estar en rótulo bien visible colocado al principio y al final de la 
calle y en una, al menos, de las esquinas de cada cruce. Se recomienda considerar como 
principio de la vía el extremo o acceso más próximo al centro o lugar más típico de la entidad 
de población. En las plazas, el rótulo se colocará en su edificio preeminente y en sus 
principales accesos.

En las barriadas con calles irregulares, que presenten entrantes o plazoletas respecto a 
la vía matriz deben colocarse tantos rótulos de denominación como sea necesario para la 
perfecta identificación. Es aconsejable que en estos casos cada edificio lleve el rótulo de la 
vía a la que pertenece.

14.5 Numeración de edificios.

Los Ayuntamientos deberán mantener actualizada la numeración de los edificios, tanto 
en las vías pertenecientes a núcleos de población como en la parte diseminada, debiendo 
estar fijado en cada uno el número que le corresponda. Además, de acuerdo con el artículo 
75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
deberán mantener la correspondiente cartografía digital o, en su defecto, referencia precisa 
de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente.

Para la numeración de edificios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e independiente
que dé acceso a viviendas y/o locales, cualquiera que sea su uso. Se podrán numerar las 
entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias agrícolas, bodegas y 
otras, las cuales se entiende que tienen el mismo número que la entrada principal que les 
corresponde, con un calificador añadido. Cuando en una vía urbana existan laterales o 
traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, cuyo único 
acceso sea por dicho lateral o trasera se recomienda la numeración del edificio, teniendo 
dicho número el carácter de accesorio.

b) Siempre que sea posible se aplicarán estos criterios: En las vías, los números pares
estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle y los impares en la izquierda en 
sentido creciente. En las plazas, la numeración será correlativa, siendo recomendable 
ordenar según el sentido horario y en todo caso con un único criterio como principio de la 
vía/plaza que se base en la proximidad al centro de la unidad de población, acceso por el 
vial más principal u otros criterios geográficos.

c) Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados se
añadirá una letra A, B, C... al número como calificador.

d) Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuvieran
distribuidos a lo largo de caminos, carreteras u otras vías, sería aconsejable que estuvieran 
numerados de forma análoga a las vías de un núcleo urbano. Por el contrario si estuvieran 
totalmente dispersos deberán tener una numeración correlativa dentro de la entidad singular.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 28



En general toda construcción en diseminado debe identificarse por el nombre de su 
entidad singular de población, por el de la vía o pseudovía en que puede insertarse y por el 
número que en ella le pertenece; o si esto no fuera posible, por el nombre de la entidad de 
población a que pertenece y el número de la serie única asignado en el mismo.

e) A los efectos de nuevas numeraciones en zonas de nueva urbanización o
prolongación de vías, se recomienda prever la numeración en función de la parcela mínima 
edificable prevista en el planeamiento urbanístico municipal.
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Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal: vies urbanes 

Tot seguit s’exposen els criteris de denominació i de fixació per a les vies urbanes i els criteris d’escriptura 

i retolació que es recullen a la guia de Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal (Rabella i Ribas, 

2006). 

1. Criteris de denominació i de fixació 

A l’hora d’atribuir noms als llocs, i també a les vies públiques, cal tenir en compte, primer, les 

denominacions històriques genuïnes, que cal preservar i conservar. Contràriament, no poden ésser ni 

contenir noms de caràcter comercial o de marques registrades. 

En el cas específic de les vies urbanes, la guia estableix que cal procurar que la denominació de les noves 

vies urbanes respecti i contribueixi a la conservació de la toponímia municipal existent. Així, en primer 

lloc, és recomanable que, a l’hora de posar nom a noves vies, es tinguin en compte els topònims històrics 

genuïns del terme; en segon lloc, els noms de personatges il·lustres de la població; després d’aquests 

dos supòsits es poden tenir en compte els topònims i personatges de la comarca, i seguidament dels 

Països Catalans; també es poden prendre en consideració els termes relacionats amb aspectes, activitats 

o tradicions pròpies d’aquell territori, i els noms de llocs i persones d’àmbit universal. Caldria que els 

noms d’aquestes persones gaudissin d’un cert reconeixement consensuat entre la població i també 

caldria no abusar de les denominacions d’un àmbit concret, com el polític, el religiós, etc. 

Els noms de les vies urbanes s’estructuren de la manera següent: 

a) Els genèrics 

Els noms genèrics que indiquen el tipus de via urbana (carrer, plaça, avinguda, passatge, passeig, rambla, 

baixada, etc.) són noms comuns i, per tant, s’escriuen amb minúscula inicial (llevat que vagin en posició 

inicial o després de punt). Cal respectar les formes característiques locals (rambla, rial, travessera, 

travessia, costa, esplanada, etc.). Quan s’hagin d’escriure en plaques o rètols, es considera que es troben 

en posició inicial i, per tant, s’han d’escriure amb majúscula inicial. 

 

Quan un genèric ha perdut el seu significat primitiu i, d’aquesta manera, ja no manté la seva funció com 

a nom comú, cal escriure’l amb majúscula inicial en totes les posicions: 

 

En la denominació de vies urbanes, no resulta recomanable emprar com a nom propi un mot genèric 

tot sol (la Plaça) ni la combinació de dos genèrics (carrer de la Carretera), llevat de casos històrics. 

  



 

 

 

 

 

b) La preposició de 

La preposició de serveix per enllaçar la part genèrica amb la part específica del topònim i, per tant, no 

s’ha de suprimir en la retolació, encara que s’ometi en la parla col·loquial: 

 

També és recomanable mantenir-la quan s’abreuja el genèric: 

 

Quan la part específica és un adjectiu, un número o una lletra, el topònim no porta preposició, mentre 

que els adjectius van amb majúscula inicial perquè actuen com a nom propi: 

 

c) L’article 

En la retolació viària, l’article segueix les normes generals de majúscules i minúscules, de contracció amb 

les preposicions i d’apostrofació. Es manté davant del nom de persones que van precedits pel seu càrrec, 

ofici, tractament, etc. (aquests noms comuns han d’anar amb majúscula perquè formen part del nom 

propi de la via urbana): 

 

També s’hi manté quan aquests mots descriptius hi apareixen tot sols: 

 

No porten article, però, quan es tracta del nom de la persona sense el càrrec o ofici (carrer de Joan 

Maragall i no carrer del Joan Maragall) i en algun cas concret (com passeig de Mossèn Cinto Verdaguer; 

carrer de Sant Antoni). 

L’article personal (en/na) segueix les mateixes normes generals d’ús de majúscules i minúscules: 

 

  



 

 

II. ANNEXOS 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ADRECES I NOMENCLÀTOR 

DEL MUNICIPI DE MADREMANYA  

 

Cal mantenir l’article salat a l’àrea en què encara es considera viu, encara que estigui en recessió: 

 

Si aquest article es manté fossilitzat, s’escriu aglutinat: 

 

Els articles dels topònims no catalans no adaptats s’escriuen amb majúscula: 

 

d) El nom propi 

Els dos criteris generals pel que fa al nom propi de les vies urbanes són la distinció i l’economia. Distinció 

en el sentit que la informació que hi aparegui ha de permetre identificar sense ambigüitats a qui o a què 

fa referència el nom i economia en el sentit que només hi han d’aparèixer els elements que són 

indispensables perquè la identificació sigui correcta. 

Des d’un punt de vista pràctic, hem de considerar que tot el que va darrere del genèric 

carrer/plaça/avinguda/rambla, etc. forma part del nom propi de la via urbana, per la qual cosa tots els 

elements que van al darrere han de començar amb majúscula inicial: 

 

d1) Antropònims (noms propis de persona) 

No hi ha un criteri fix sobre els elements que inclouen els noms propis de les vies urbanes: generalment 

contenen el nom i cognom del personatge (carrer d’Ausiàs Marc), encara que en alguns casos només 

inclouen el cognom si aquest ja és suficientment representatiu (carrer de Balmes), o els dos cognoms 

sense el nom (carrer de Rubió i Ors), i, en d’altres, contràriament, hi ha el nom complet, és a dir, el nom 

amb els dos cognoms (carrer de Josep M. Folch i Torres). Més que un plantejament de caràcter teòric o 

apriorístic, es tracta d’una qüestió pràctica, ja que s’utilitza la part que estrictament fa falta per a poder 

identificar sense ambigüitats la persona concreta (en alguns casos només cal un cognom, mentre que 

en d’altres són necessaris tots dos per evitar errades en la identificació del personatge). 

De la mateixa manera, en alguns casos el nom va precedit del càrrec o ofici del personatge i en d’altres 

no: 

 



 

 

 

 

 

Quan els carrers porten el nom de personatges catalans, cal posar els noms en català: 

 

Cal adaptar a la normativa vigent de la llengua catalana les grafies dels noms i cognoms anteriors a 

l’establiment del Registre Civil (1870): 

 

Si els personatges són posteriors a la instauració del Registre Civil (també si van néixer abans, però van 

viure fins després de 1870), se’n respectarà la grafia utilitzada per la persona: 

 

Pel que fa a la conjunció i entre cognoms, es respecta l’ús que en feia la persona, ja que hi ha qui la 

inclou entre els dos cognoms i qui no ho fa (totes dues pràctiques són habituals en català): 

 

En el cas de personatges històrics (bíblics, grecollatins, medievals, etc.) i mitològics no catalans, si tenen 

una forma en català amb tradició, es manté la solució catalana. De la mateixa manera, es fa servir la 

forma catalana en el cas dels noms de reis, membres de les corts reials, papes i sants. 

 

Si els personatges no tenen un nom amb una tradició d’ús en català consolidada, farem servir el nom en 

la llengua originària: 

 

En aquests casos, si els noms castellans incorporen la conjunció copulativa, es mantindrà en aquella 

llengua (passatge de Santiago Ramón y Cajal). 
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Quan els personatges tenen noms en llengües que utilitzen altres alfabets, cal emprar la forma transcrita, 

és a dir, adaptada fonèticament al nostre sistema alfabètic, ja que és la més adequada per a un ús públic: 

 

La pràctica general desaconsella la imposició de noms de persones vives a les vies públiques. 

d2) Topònims (noms propis de lloc) 

Els topònims catalans han de seguir els criteris exposats anteriorment pel que fa a l’ús de la toponímia 

catalana (manteniment de l’article quan el topònim en porta, regularització ortogràfica en el cas de la 

microtoponímia, ús normatiu de les aglutinacions, etc.): 

 

Els topònims de fora de l’àrea lingüística catalana, el que coneixem com a exònims, generalment no 

tenen una forma en català, llevat del nom dels països, de les seves capitals, del nom de les províncies 

espanyoles o dels departaments francesos i de les poblacions més pròximes geogràficament o d’aquelles 

poblacions amb les quals hi ha hagut una relació històrica significativa. Solament farem servir la forma 

catalana dels topònims estrangers quan les adaptacions tinguin una tradició històrica d’ús contrastada 

en català (i les puguem trobar en les principals obres de consulta en català): 

 

Quan els topònims exògens no tinguin una forma catalana d’ús històric ben consolidada, emprarem la 

forma en la llengua originària: 

 

En el cas dels topònims que provenen de llengües amb altres sistemes alfabètics, caldrà recórrer a les 

formes adaptades per mitjà de la transcripció a l’alfabet llatí d’acord amb les formes ortogràfiques 

catalanes, sempre que no hi hagi tradició gràfica en català d’escriure aquell nom: 

 

  



 

 

 

 

 

e) Dates 

En els noms de les vies urbanes, les dates (llevat dels anys en les dates completes i dels segles) s’escriuen 

amb lletres: 

 

f) Partició de noms en la retolació 

Si en una placa de retolació el nom es divideix en dues línies, la preposició de (i també d’) i la conjunció 

i no poden quedar al final de la primera línia: 

 

2. Criteris d’escriptura i retolació 

a) Abreviacions 

Sempre que sigui possible, cal escriure els noms complets. Les abreviatures s’escriuen sempre amb 

minúscula si corresponen a noms comuns, mentre que van amb la inicial amb majúscula si corresponen 

a un nom propi. 

En la retolació, quan calgui abreujar un topònim, s’haurà d’escriure només la inicial del determinatiu del 

topònim seguida d’un punt. 

les Planes d’H. = les Planes d’Hostoles 

Els hagiotopònims (els topònims basats en noms de sants) es poden abreujar amb les formes: 

St. (Sant): St. Joan de les A. (Sant Joan de les Abadesses) 

Sta. (Santa): Sta. Coloma de Q. (Santa Coloma de Queralt) 

Encara que calgui abreujar un topònim, no se’n pot suprimir l’article.  

Abreviatures, símbols i sigles més freqüents en la senyalització viària (tipus de vies): 

a autop. = autopista 

av. = avinguda 

b bda. = baixada 

bnc. = barranc 

c c. (o c/) = carrer 

cró. = carreró 

ctra. = carretera 

i it. = itinerari 
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b. = barri 

p ptge. = passatge 

pg. = passeig 

pl. = plaça 

pobl. = població 

pol. = polígon 

pda. = pujada 

r rbla. = rambla 

rda. = ronda 
 

k km = quilòmetre 

s St. = Sant 

Sta. = Santa 

t trav. = travessera, 

travessia 

u urb. = urbanització 

v v. = via 
 

b) Accentuació 

Els accents dels topònims es respecten i no s’ometen mai, ni en la retolació ni quan s’escriuen amb 

majúscules, tant si és la lletra inicial com tota la paraula. 

 

c) Aglutinacions 

Encara que resulta difícil de regularitzar el sistema d’escriptura dels topònims formats per més d’un 

element, des d’un punt de vista pràctic podem considerar que la presència o l’absència de l’article 

determinat indica el grau de toponimització i que, per tant, marca quina és l’escriptura més adient. Així, 

si es manté l’article, es considera preferible escriure els elements separats, mentre que, si ja s’ha deixat 

de fer servir, resulta preferible escriure’ls aglutinats perquè la manca d’article confirma que el nom propi 

ja es troba suficientment determinat. 

▪ la Casa Nova del Bac 

▪ la coma de l’Orri 

▪ els Quatre Camins 

.  .  .  Casanova de la Riera 

.  .  .  Comaoriola 

.  .  .  Quatrecamins 

d) Guionets 

En la toponímia, s’escriuen amb guionet els topònims formats per l’aglutinació de dos mots en què el 

primer element acaba amb vocal i el segon comença amb r-, s- o x-, quan hi ha geminació de ll o quan 

podria induir a lectures errònies: 

▪ Vila-rodona 

▪ Palau-solità i Plegamans 

▪ Bell-lloc d’Urgell 

▪ Mont-roig del Camp 

▪ Puig-reig 

Cal tenir en compte que la grafia ha de reflectir la pronúncia, de manera que les solucions gràfiques 

diferents corresponen a solucions fòniques diferents: 



 

 

 

 

 

▪ Camprodon (Ripollès) però Camp-rodon (Olvan, Berguedà) 

També s’escriuen amb guionet alguns compostos d’interpretació poc clara o que es pot considerar que 

presenten una forma fixada històricament: 

▪ can Pa-i-nous (edifici, Vilanova del Camí, Anoia) 

▪ Coma-de-roure (edifici, Beuda, Garrotxa) 

▪ Guarda-si-venes (nucli de població, Guissona, Segarra) 

▪ Sala-d’heures (nucli de població, Santa Eugènia de Berga, Osona) 

▪ serra de Puig-de-sants (Súria, Bages) 

e) Majúscules i minúscules 

En català els articles i genèrics s’escriuen amb la inicial amb majúscula només quan es troben en posició 

inicial absoluta (en són l’excepció, els articles dels exònims: La Puebla de Fantova, El Salvador, Le Mans).  

Cal diferenciar els apel·latius que mantenen el seu valor com a noms comuns, que escriurem amb la 

inicial amb minúscula, d’aquells que no conserven el seu valor descriptiu, que escriurem sempre amb la 

inicial amb majúscula. Tots els elements que no són l’article o el genèric, els escrivim amb la inicial amb 

majúscula, tant si són substantius com adjectius: 

▪ punta Alta de Comalesbienes (cim, la Vall de Boí, Alta Ribagorça) 

▪ l’Alzina del Pla de Cirera (edifici, Lladurs, Solsonès) 

▪ torrent del Carrer Fondo (hidrònim, Alt Penedès) 

La part denotativa (el nom propi) s’escriu sempre amb majúscula, encara que sigui un adjectiu: 

▪ tossal Alt (les Valls d’Aguilar, Alt Urgell) 

▪ estany Sec (Meranges, Cerdanya) 

▪ carrer Gran, plaça Major 

L’article personal (en, na, n’) va sempre amb minúscula: 

▪ Castellar de n’Hug (Berguedà) 

▪ els Omells de na Gaia (Urgell) 

▪ bosc d’en Bolòs (Santa Coloma de Farners, Selva) 

El segon terme (i el tercer si també n’hi ha tres) d’un compost unit per un guionet s’escriu amb la inicial 

amb minúscula (vegeu l’apartat d. Guionets): 

▪ Riba-roja d’Ebre (municipi, Ribera d’Ebre) 

▪ Coma-ruga (nucli de població, el Vendrell, Baix Penedès) 

▪ can Fam-i-set (edifici, Vilobí d’Onyar, Selva) 

▪ barranc de Vila-seca (hidrònim, Noguera) 
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▪ turó de Puig-roig (Bonastre, Baix Penedès) 

f) Puntuació 

Mai no s’ha de posar punt final als rètols que apareguin en la senyalització viària: 

 

Les abreviatures porten un punt (av., pl., rbla., etc.), mentre que els símbols i les sigles no en porten (FC, 

km, etc.). Les abreviatures i els símbols s’escriuen amb minúscula, mentre que les sigles, amb majúscula. 
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Annex 4. Especificacions tècniques de la 

Base de dades municipal d'adreces de 

Catalunya (BDMAC) v1.1 

pel format Shapefile 
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Preàmbul 

 

Preliminars 

El Pla cartogràfic de Catalunya (PCC), aprovat en el Decret 62/2010, de 18 de maig, 
defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’Administració local de Catalunya produeixen i utilitzen, així 
com en determina l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, 
l’actualització i les condicions d’accés. En el seu Annex 2 es detalla el Catàleg dels 
conjunts d’informació geogràfica, i entre ells hi consta la Base de dades municipal 
d’adreces de Catalunya (Identificador PCC 10501), que s’inscriu al Grup I - 5. 
“Adreces” de la classificació d’INSPIRE. Segons es descriu a l’annex, el conjunt de 
dades ha de contenir la informació necessària per identificar una adreça (concepte 
que s’expressa en una localització i ruta d’accés a un lloc on hi poden viure persones 
i/o s’hi poden desenvolupar activitats), i que inclou: població, carrer, número de portal, 
codi postal, carretera, punt quilomètric i nom d’edifici. Ha de cobrir els àmbits urbans i 
les edificacions aïllades. 

Al PCC s’especifica també que l’administració responsable de la informació és 
l’Administració local de Catalunya (ALC) i l’Administració General de l’Estat (AGE) i 
que  les entitats responsables són els Ens locals. En no existir una especificació 
unificada per a aquest conjunt d’informació es crea, dins la Comissió Tècnica en 
Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), un 
grup de treball amb l’objectiu d’elaborar unes especificacions tècniques que descriguin 
la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya.  

El grup de treball el formen tècnics representants de l’ALC i de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (AGC). 

En l’elaboració de les especificacions s’ha tingut en compte el model únic d'adreces 
normalitzades i georeferenciades de l’AGE i les especificacions INSPIRE del tema 
d’Adreces, amb l’objectiu de garantir-ne la compatibilitat. Així mateix, s’han pres en 
consideració els estàndards de la sèrie ISO 19100 – Informació Geogràfica. 

 

Autors 

Aquestes especificacions han estat elaborades amb les aportacions dels membres 
que integren el grup de treball creat per la CT2: IG–ALC per a l’elaboració de les 
especificacions tècniques de la Base de carrers (GT CT2: IG-ALC BC): 

Fanny Alés i Torrella (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès), Albert Barrufet i Rosinach 
(Ajuntament de Lleida), Sergi Bernal i Ferrando (Ajuntament de Mataró), Begoña 
Borràs i Marga Bonmatí (Ajuntament del Prat de Llobregat), Anna Bou i Fàbregas 
(Ajuntament de Girona), Armand Güell i Mirabet (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya), Josep Anton Iglesias i González (Ajuntament de Sabadell), Miquel Latorre 
i Molías (Diputació de Lleida), Anna Lleopart i Grau (Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya), Inma Menacho i de Solà-Morales (Institut Cartogràfic i Geològic de 
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1 Introducció 

Aquest document descriu com s’ha realitzat la implementació per al format “Shapefile” 
(SHP) de la Base de dades municipal  d'adreces de Catalunya (BDMAC) v1.1definida 
en el document “Especificacions tècniques de la Base de dades municipal  d'adreces 
de Catalunya (BDMAC) v1.1”. També descriu l’organització de les dades en aquest 
format, i les característiques dels fitxers de distribució. 

1.1 Termes i definicions 

Adreça 

Conjunt d’elements informatius necessaris per localitzar el punt d’accés a un lloc on hi 
poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar activitats. 

Nota: Una part de l’adreça dóna informació relativa al punt d’accés públic al lloc i la 
resta especifica cadascuna de les entitats que formen part dels  edificis (locals, 
habitatges,etc) ubicats al lloc. 

Bloc 

Edifici independent d’altres que forma part d’una  agrupació. 

Cardinalitat de les relacions 

Indica quines són les regles que regeixen les relacions entre les entitats, en el sentit 
de quantes instàncies d'una entitat poden estar relacionades amb les instàncies de 
l'altra entitat 

Clau primària 

Conjunt de camps o atributs d'una entitat que permeten identificar de manera unívoca 
cada instància de l’entitat. 

Clau forana 

Conjunt de camps o atributs d'una entitat que permeten identificar de manera unívoca 
una instància d'una altra entitat, amb la qual està relacionada. 

Conjunt d’informació geogràfica 

Col·lecció de dades, en qualsevol estructura de dades espacials (a tall d’exemple, 
vectorial o ràster), que formen una unitat operativa i d’emmagatzematge i que 
representen una o més classes d’entitats geogràfiques, relacionades o simplement 
reunides per afinitat temàtica, per coincidència geogràfica o per conveniència. Segons 
l’estructura de dades i el format pot ser, entre d’altres, un fitxer, una part d’un fitxer o 
una col·lecció de fitxers. Sovint s’anomena també base cartogràfica digital [PCC]. 

Edifici 

Construcció permanent separada i independent concebuda per ser utilitzada com a 
habitatge o per desenvolupar qualsevol activitat. 

Escala 

Cadascun dels diferents accessos a plantes d’un edifici, que acostumen a compartir 
un vestíbul. 
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Model conceptual 

Model que defineix conceptes d’un univers de discurs [ISO 19101]. 

Model de dades 

Conjunt d’estructures i regles per mitjà de les quals s’organitzen i operen en un 
sistema d’informació les dades corresponents a la informació que constitueix la 
representació d’un univers determinat. Proporciona les estructures a partir de les 
quals es construeix el programari i, alhora, constitueix el patró de disseny de bases de 
dades, alfanumèriques o espacials, per organitzar la informació [PCC]. 

Municipi 

Entitat bàsica de l'organització territorial i l'element primari de participació ciutadana 
en els assumptes públics [article 46.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya]. 

Objecte geogràfic 

Terme usat per a descriure l’abstracció d’elements del món real [ISO 19101]. És la 
unitat fonamental d’informació geogràfica [ISO 19109].  

Notes:  

Un objecte geogràfic es pot trobar com a una instància (element geogràfic del món 
real representat com a un objecte geogràfic discret) o un tipus (classe que agrupa 
instàncies d’objecte geogràfic que tenen característiques comuns). En aquest 
document s’utilitza ‘tipus d’objecte geogràfic’ i ‘instància d’objecte geogràfic’ quan 
només es vol fer referència a un element geogràfic. 

El tipus d’objecte geogràfic es representa amb una classe al diagrama UML. 

El terme “objecte geogràfic” substitueix a “objecte geogràfic” com a traducció oficial i 
normalitzada del terme anglès “feature” des del 2 de desembre de 2013, segons acord 
del Comitè Tècnic de Normalització 148 d’AENOR a la seva reunió plenària número 
43. 

Planta 

Cadascun dels nivells d’alçada dins un edifici. 

Porta 

Cadascun dels accessos a les entitats de l’edifici (locals, habitatges,etc), a partir de 
cada planta. 

Variant de nom 

Diferents maneres en què es denomina un lloc o s’escriu el seu nom. 

Via 

Espai  d’ús públic no edificat destinat a la mobilitat de persones  i/o vehicles (inclou 
carrers, places, avingudes, carreteres, camins, etc). 
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1.2 Glossari de sigles i abreviatures  

AGC Administració de la Generalitat de Catalunya 

AGE Administración General del Estado 

ALC Administració Local de Catalunya 

BDMAC Base de dades municipal d’adreces de Catalunya 

CCCC Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 

CT2: IG-ALC Comissió Tècnica d'Informació Geogràfica de l'Administració Local 
de Catalunya 

ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989  

(Sistema de referència terrestre europeu 1989) 

GT CT2: IG-
ALC BC 

Grup de treball de la Comissió Tècnica d'Informació Geogràfica de 
l'Administració Local de Catalunya, Base de carrers 

IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe 

(Infraestructura per a les dades espacials a Europa) 

ISO International Standardization Organization 

(Organització internacional d’estandardització) 

PCC Pla Cartogràfic de Catalunya 

UTM Universal Transverse Mercator  

(Universal transversa de Mercator) 

2 Implementació del model de dades 

La implementació del model de dades de la BDMAC v1.1 en format Shapefile i fitxer 
text de longitud fixada, s’especifica en termes de: 

 Les característiques del format. 

 L’esquema físic, que proporciona la descripció formal de la implementació del 
model de dades en aquest format. 

 La descripció de l’esquema físic, que detalla l’estructura i la semàntica de les 
entitats del mateix, els seus atributs, els valors dels atributs i les relacions 
entre elles. 
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2.1 Característiques del format 

El model de dades de la BDMAC v1.1 per al format Shapefile i fitxers text de longitud 
fixada es deriva del model conceptual de la BDMAC v1.1, atenent a les 
característiques específiques del format. 

2.1.1 Entitats, atributs, relacions i identificadors 

Les classes i tipus d’objectes geogràfics del model conceptual de la BDMAC v1.1 
passen a ser entitats de l'esquema físic, amb els corresponents atributs que les 
descriuen i caracteritzen. 

Les entitats del model de dades amb atributs de tipus espacial s’implementen en 
fitxers en format Shapefile, mentre que les entitats sense atribut espacial 
s’implementen en fitxers text de longitud fixada. 

Els atributs dels tipus d’objectes geogràfics descrits al model conceptual són els 
mateixos que apareixen a la present implementació, amb dues úniques excepcions: 

 A les entitats amb atribut espacial, donat que s'implementen en Shapefile, s’hi 
afegeixen els atributs propis del format (FID, Shape Lenght i Shape Area); per 
altra part, l’atribut espacial passa a anomenar-se SHAPE. 

 Els atributs identificadors de cada tipus d’objecte geogràfic, descrits al model 
conceptual amb el tipus de dada ”IdUnicGlobal”, apareixen en l’esquema físic 
desglossats en les seves parts o components: un identificador únic de l’objecte 
geogràfic establert a nivell de municipi, definit per l’organisme que elabora les 
dades, i l'identificador de municipi que el fa únic a nivell de tota la base de 
dades. 

Les relacions definides en el model de dades s’implementen a l’esquema físic a través 
dels camps clau (clau principal i clau forana) o bé a través d'una entitat addicional, de 
la següent manera: 

 Les relacions 1-N s’implementen via els camps clau (clau principal i clau 
forana). A l'entitat les instàncies de la qual es relacionen amb, com a màxim, 
una de les instàncies de l'altra entitat, s'afegeix la clau primària d’aquesta 
entitat (a aquesta clau l’anomenarem forana).   

 Les relacions N-M s’implementen afegint una nova entitat intermèdia, que es 
relaciona amb les dues entitats implicades, i que ha de contenir els camps que 
formen la clau principal de les dues entitats relacionades.  

2.1.2 Implementació de l’opcionalitat 

Tal com s'ha especificat al model de dades, l’opcionalitat d'entitats, atributs i relacions 
s'ha de produir a nivell de tot un municipi. S’implementa de la següent forma: 
  

Entitat:  

Omissió dels arxius de distribució corresponents a l'entitat, per a aquell municipi. 

 

Atribut:  

No complimentació de l’atribut per a totes les instàncies d'un determinat  municipi. 
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Relacions:  

No complimentació dels atributs de clau forana per a totes les instàncies d'un 
determinat  municipi, o omissió dels arxius de l'entitat relacionada (degut a que 
aquesta és opcional), segons correspongui.  

2.1.3 Tipus de dades dels atributs no espacials 

Al model conceptual, per especificar els tipus de valors dels atributs alfanumèrics 
s'han emprat, per una banda, tipus i, per altra,  tipus específics definits al model de 
dades. 

Per a la implementació dels tipus predefinits s'empren els tipus Text, Integer, Double.  

Els atributs de tipus text han de portar el valor començant per la primera posició a  
l’esquerra. Els que apareguin en fitxers de tipus text d’amplada fixada, han de 
completar la llargada de l’atribut amb blancs per la dreta. Si un camp de tipus text 
conté dígits amb un cert format (per exemple, el codi postal o codi de via INE, que han 
de tenir 5 dígits) cal completar per l’esquerra amb zeros.  

El valor nul per als atributs tipus text serà l’espai en blanc, i per als camps numèrics 
serà el zero.  

El joc de caràcters amb el que es generen els fitxers de distribució és UTF-8 

La implementació a l’esquema físic dels tipus específics definits al model conceptual 
es descriu a continuació: 

 Els tipus de dades que són llista de codis  (“VTipusVia”, “VTipusPlanta”, 
”VTipusCodEx”.) s'implementen mitjançant una entitat addicional que contindrà 
els valors previstos, amb dos atributs, el valor i la codificació del mateix.  

 Els tipus de dades definits com a tipus enumerats (“VNexeVia”, “VSituacio” i 
“VTipusVar”) s’implementen com a "restriccions" dels valors dels atributs. 

 El tipus de dada ”IdUnicGlobal” , apareix en l’esquema físic desglossat en les 
seves parts o components: un identificador únic establert a nivell de municipi, 
definit per l’organisme que elabora les dades, i l'identificador de municipi que el 
fa únic a nivell de tota la base de dades. 

2.1.4 Tipus de valor dels atributs espacials 

Els tipus de valors dels atributs espacials del model conceptual s’implementen en 
aquest format amb els tipus de geometria propis del format Shapefile: 

GM_Point  

S’implementa amb la geometria Point, que consisteix en un parell de coordenades en 
l’ordre X,Y.  

GM_Curve  

S’implementa amb la geometria Line, que consisteix en una seqüència connectada de 
dos o més punts que defineixen un traçat no tancat, i que no intersecta amb ell mateix. 
L’ordre d’emmagatzematge de les coordenades determina l’orientació de la línia en 
aquells tipus d’objectes geogràfics en què així s’especifica. 

GM_Surface i GM_MultiSurface  

S’implementa mitjançant la geometria Polygon, que consisteix en un o més anells 
(seqüència connectada  de quatre o més punts que formen un bucle tancat que no 
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intersecta amb ell mateix). Pot contenir d’1 a n anells exteriors (polígon multipart) i de 
0 a m anells interiors (forats). 

Els anells corresponen als límits exteriors i interiors de l’entitat descrita. 

2.1.5 Unitats de mesura 

La unitat de mesura per a les coordenades  és el metre. Les coordenades estan 
emmagatzemades com a números reals de doble precisió, d’acord amb l’estàndard 
d’aquest format. 

Els angles es mesuren en graus, i s’utilitza la notació decimal.  

Les dates es mesuren en anys, mesos i dies, i s’emmagatzemen amb el tipus de dada 
Text, seguint el patró aaaammdd.  

 

2.2 Esquema físic 

La Figura 1 mostra l'esquema físic del model de dades de la BDMAC v1.1 per al 
format Shapefile i fitxers text de longitud fixada. Es detalla l’estructura de les entitats i 
llurs atributs, així com les seves característiques. També s'hi descriuen les relacions 
entre les entitats. 

Al diagrama s’utilitzen les següents convencions: 

 Tant les entitats, com els atributs i les relacions poden ser obligatòries o 
opcionals. Al diagrama es poden distingir les unes de les altres perquè les 
opcionals es representen amb un color més pàl·lid (groc i groc clar per a les 
classes, negre i gris per a les relacions). 

 Els atributs que formen part de la clau principal de l’entitat s'identifiquen perquè 
estan precedits de l'acrònim "PK" (Primary Key). 

 Els atributs que formen part d'una clau forana (és a dir de la clau principal 
d'una entitat amb la qual està relacionada) s'identifiquen perquè estan 
precedits de l'acrònim "FK" (Foreign Key). 

 Els atributs que formen part de la clau principal de l’entitat, i alhora formen part 
d'una clau forana, s'identifiquen perquè estan precedits de l'acrònim "pfK" 
(Primary and Foreign Key). 

 Els atributs que són obligatoris (no opcionals), i que per tant s'han de 
complimentar sempre, s'identifiquen perquè estan precedits d'un asterisc "*". 

 A les relacions, a més de la cardinalitat a la taula origen i destí, s'hi detalla, 
entre parèntesis,  la condició que s'ha de complir per tal de que una instància 
d'una de les entitats estigui relacionada amb una instància de altra.  La 
condició consisteix en la igualtat de la clau primària d’una entitat i la clau 
forana de l’altra. 
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Figura 1: Esquema físic de la BDMAC v1.1 per al format Shapefile i fitxers text 
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2.3 Descripció de l'esquema físic 

La descripció de l'esquema físic detalla la semàntica i l’estructura de les entitats, els 
atributs, el tipus de valor dels atributs i les relacions entre les entitats. 

La informació que es mostra per a cada entitat consta de: 

 Nom abreujat, nom i definició. 

 Per a cada atribut, nom abreujat, nom, definició, obligatorietat o opcionalitat del 
mateix, indicació de si participa en alguna clau primària i/o forana, especificació 
del tipus de valor i, si s’escau, el nom i definició de cadascun dels valors. 

 Relacions amb altres taules. Per a cada relació es detalla la cardinalitat a la taula 
origen i a la taula destí, i la condició que s'ha de complir per tal que dues 
instàncies de les taules estiguin relacionades. 

 
La descripció de les entitats s’agrupa de la següent manera: 

 

 Entitats: provenen de tipus d’objectes geogràfics i relacions N-M propis del model 
de dades  

 Llistes de codis: provenen del tipus de dades llista de codis propis del model de 
dades 

 Entitats importades i derivades: provenen dels tipus importats i derivats presents 
al model de dades 

 

2.3.1 Entitats 

2.3.1.1. Adreça de Via  

AdrecaVia    

Nom 

Adreça de Via  

Definició 

Entitat que conté les adreces que van associades a un nom de via. 

Notes 

Es recullen les adreces vigents (amb o sense placa; siguin o no oficials). 

Restricció 

Una adreça no pot estar associada a una via sense nom de via. 

 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 
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Atribut: CODADRVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça de via 

Definició 

Codi únic d’adreça de via dins del municipi  

Restricció 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden repetirse dintre d'un municipi. 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades.  

Atribut: CODUNITP 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  7 Sí 

Nom 

Codi de la unitat poblacional 

Definició 

Codi únic de la unitat poblacional dins del municipi. 

Notes 

És un valor mantingut al llarg del temps. 

Correspon al codi de la unitat poblacional definit per l'INE. i la seva estructura  és CCSSDNN 
(on CC= E. Colectiva, SS= E.Singular, D= D.Control NN= nucli/disseminat). 

Atribut: CODTRAM 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Integer  4 No 

Nom 

Codi de tram 

Definició 

Codi únic del tram dintre del municipi. 

Atribut: NUMINI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Integer  2 Sí 

Nom 

Número inicial 

Definició 

Número inicial de l’adreça. 
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Notes 

És l'extrem inferior de l'interval de números. En cas d'haver-n'hi només un, coincideix amb 
aquest. 

Pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut PQ conté el valor nul. 

Ha d'estar ple almenys un dels tres atributs NUMINI, PQ o BLOC.  

Atribut: COMINI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  15 Sí 

Nom 

Complement del número inicial 

Definició 

Complement del número inicial. 

Notes 

Pot ser lletra, Bis, Tris, etc. 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut NUMINI està ple 

Atribut: NUMFI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Integer  2 Sí 

Nom 

Número final 

Definició 

Número final de l’adreça. 

Notes 

És l'extrem superior de l'interval de números. En cas de que només hi hagi un número, 
contindrà el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut NUMINI està ple. 

Atribut: COMFI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  15 Sí 

Nom 

Complement del número final 

Definició 

Complement del número final.  

Notes 

Pot ser lletra, Bis, Tris, etc. 

Pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut NUMFI està ple. 
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Atribut: PQ 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Integer  2 Sí 

Nom 

Punt quilomètric 

Definició 

Punt quilomètric de l’adreça.  

Notes 

El valor estarà expressat en hectòmetres. 

Pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut NUMINI conté el valor nul.  

Ha d'estar ple almenys un dels tres atributs NUMINI, PQ o BLOC. 

Atribut: BLOC 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  80 Sí 

Nom 

Bloc 

Definició 

Nom o número de bloc o d'edifici, o de conjunt de blocs o d'edificis.  

Notes 

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Ha d'estar ple almenys un dels tres atributs NUMINI, PQ o BLOC. 

Atribut: COMBLOC 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  30 Sí 

Nom 

Complement de bloc 

Definició 

Nom o número de portal dins del bloc o edifici, o conjunt de blocs o edificis.  

Notes 

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si l'atribut BLOC està ple. 

Atribut: SHAPE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Point  Sí 

Nom 

Shape 
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Definició 

Representació espacial de la posició de l’adreça amb un punt.  

Restricció 

Excepte alguns casos puntuals, el punt que representa cadascuna de les adreces d’un 
municipi és dins dels límits del terme municipal.  

La validació només es realitzarà si les línies de terme del municipi estan inscrites al Registre 
Cartogràfic de Catalunya. Les excepcions, si n’hi ha, apareixen descrites a l’apartat de 
qualitat de les metadades 

Notes 

El punt ha d'estar al lloc on hi hauria l’accés a l’espai al qual es refereix l'adreça. Es 
recomana  situar-lo a l’interior del mateix i prop de l’accès. 

 

Atribut: COMADR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  50 Sí 

Nom 

Complement d'adreça 

Definició 

Nom d’una agrupació d’edificacions amb nom propi. 

Notes 

És necessari per especificar o completar  l'adreça quan l'àrea a la que pertany no consta ni 
com a unitat poblacional ni com a via.   

Quan no hi ha complement d'adreça l'atribut conté el valor nul. 

 

Atribut: SITUACIO 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text 10 No 

Nom 

Situació 

Definició 

Situació de l’adreça en relació al tram. 

Restricció 

Els valors de l'atribut SITUACIO han de ser els de la llista: 

mig 

migExtrem 

extrem 

altres  

“ “ 

que són els que implementen el tipus VSituacio del model de dades. 

 

Notes 

Quan l’adreça és única en el costat del tram en el que està situada, se li assigna el valor 
“migExtrem”. En cas de que només n’hi hagi dues en el costat del tram en el que està 
situada, es recomana assignar el valor “migExtrem” a l’adreça amb el número de portal més 
petit i “extrem” a l’adreça amb número de portal més gran. 
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Atribut: ANGLE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Double   No 

Nom 

Angle 

Definició 

Angle d’orientació del text, per a poder etiquetar l'adreça. 

Notes 

L'angle hauria de permetre representar el text en la direcció de l'eix de la via. 

L'angle té el zero a l'eix de les X i creix en sentit antihorari. La notació és decimal.  

Restricció 

S'admeten angles només en el primer i quart quadrant. 

Atribut: CODPOSTAL 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 No 

Nom 

Codi postal 

Definició 

Codi de la zona postal en la que està situada l’adreça. 

Restricció 

El codi postal està format per cinc dígits, i els dos primers coincideixen amb el codi de 
província 

Atribut: ENTPPAL 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text 2 No 

Nom 

Entrada principal de l'edifici 

Definició 

Indicació de si l'adreça es localitza a l'entrada principal de l'edifici, en cas d’haver-n’hi. 

Notes 

En cas de que no hi hagi edifici, l’atribut contindrà el valor “nul”. 

Restricció 

Els valors de l'atribut ENTPPAL han de ser els de la llista 

si 

no 

“ “ 

que són els que implementen el tipus VSiNo del model de dades. 

 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 
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Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaViaCodEx  [0..*]    AdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADRVIA = CODADRVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaVia  [0..*]    AdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADRVIA = CODADRVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    TramVia  [0..1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODTRAM = CODTRAM) 

 

2.3.1.2. Via 

Via    

Nom 

Via 

Definició 

Espai d'ús públic no edificat destinat a la mobilitat de persones i/o vehicles.  

Notes 

Inclou carrers, places, avingudes, carreteres, camins, etc. 

Normalment té un nom. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  20 Sí 

Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades. 

Atribut: TIPVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  10 Sí 

Nom 

Tipus de via 

Definició 

Acrònim del tipus de via.  

Notes 

Quan no hi ha tipus de via aquest atribut pot tenir valor nul. 
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Restricció 

Quan l'atribut NOMVIA conté el valor nul, l'atribut TIPVIA també ha de contenir el valor nul. 

Atribut: NEXEVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  10 Sí 

Nom 

Nexe de via 

Definició 

Partícules que fan de nexe entre el tipus de via i el nom de via, en majúscules i minúscules i 
accents.  

Notes 

Quan no hi ha nexe aquest atribut pot tenir valor nul. 

Restricció: 

Els valors de l'atribut NEXEVIA han de ser els de la llista  

 a de n' d'Era els les 

 a l' de na deres en lo 

 a la de s' des Er los 

 al de sa d'Es Era s' 

 d' de ses des d' Es sa 

 de del des de es ses 

 de l' dels deth Eth “ “ 

 de la d'en d'Eth Eths  

 de las der deths l'  

 de les d'Er d'Eths la  

 de los dera el las  

que són els que implementen el tipus VnexeVia del model de dades. 

Quan l'atribut NOMVIA conté el valor nul, l'atribut NEXEVIA també ha de contenir el valor 
nul. 

 

Atribut: NOMVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  80 Sí 

Nom 

Nom de via 

Definició 

Nom oficial amb el que es denomina la via, sense nexe ni tipus.  

Notes 

En cas de que no s’hagi assignat nom oficial a la via, es donarà el nom amb el que es 
coneix.  

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Pot haver-hi vies sense nom; en aquest cas, aquest atribut té valor nul. 

Restricció 

No pot haver-hi més d'una via amb la mateixa combinació de tipus, nexe i nom dins d'una 
mateixa unitat poblacional. 
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Atribut: COMVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  100 Sí 

Nom 

Complement de via 

Definició 

Nom d’una agrupació d’edificacions amb nom propi. 

Notes 

És necessari per especificar l’adreça si l’àrea a la que pertany la via no consta com a unitat 
poblacional. 

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Quan no hi ha complement de via quest atribut té valor nul. 

Restricció 

Quan l'atribut NOMVIA conté el valor nul, l'atribut COMVIA també ha de contenir el valor nul. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 
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RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  TramVia  [0..*]    Via    [0..1]   

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  Via  [0..*]    VTipusVia  [1]  

Condició (TIPVIA = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  ViaUnitatP  [1..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelViaCodEx  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  VariantsVia  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

 

2.3.1.3. Adreça d'edifici 

AdrecaEdi    

Nom 

Adreça d'edifici 

Definició 

Entitat que conté les adreces que no van associades a un nom de via, sinó a noms d'edificis, 
i que en general corresponen a edificis aïllats o singulars.  

Notes 

Es recullen les adreces vigents (amb o sense placa; siguin o no oficials). 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  
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Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODADREDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça d'edifici 

Definició 

Codi  únic d’adreça d’edifici dintre del municipi. 

Notes 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden  repetirse dintre d'un municipi. 

Atribut: CODUNITP 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  7 Sí 

Nom 

Codi de la unitat poblacional 

Definició 

Codi únic de la unitat poblacional dins del municipi. 

Notes 

És un valor mantingut al llarg del temps. 

Correspon al codi de la unitat poblacional definit per l'INE. i la seva estructura  és CCSSDNN 
(on CC= E. Colectiva, SS= E.Singular, D= D.Control NN= nucli/disseminat). 

Atribut: NOMEDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  80 Sí 

Nom 

Nom de l’edifici. 

Definició 

Nom amb el que es coneix l'edifici. 

Notes 

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Atribut: SHAPE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Point  Sí 

Nom 

Shape 

Definició 

Representació espacial de la posició de l’adreça amb un punt.  

Notes 

El punt ha d'estar al lloc on hi hauria l’accés a l’espai al qual es refereix l'adreça. Es 
recomana  situar-lo a l’interior del mateix i prop de l’accès. 

Restricció 

Excepte alguns casos puntuals, el punt que representa cadascuna de les adreces d’un 
municipi és dins dels límits del terme municipal.  
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La validació només es realitzarà si les línies de terme del municipi estan inscrites al Registre 
Cartogràfic de Catalunya. Les excepcions, si n’hi ha, apareixen descrites a l’apartat de 
qualitat de les metadades 

Atribut: COMADR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  50 Sí 

Nom 

Complement d'adreça 

Definició 

Nom d’una agrupació d’edificacions amb nom propi. 

Notes 

És necessari per especificar l'adreça quan l'àrea a la que pertany no consta ni com a unitat 
poblacional ni com a via. 

Es recomana recollir-lo en minúscules i majúscules quan correspongui. 

Quan no hi ha complement d'adreça l'atribut conté el valor nul. 

Atribut: ANGLE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Double   No 

Nom 

Angle 

Definició 

Angle d’orientació del text, per a poder etiquetar l'adreça. 

Notes 

L'angle hauria de permetre etiquetar el text en la direcció de l'eix de la via. 

L'angle té el zero a l'eix de les X i creix en sentit antihorari. La notació és decimal.  

Restricció 

S'admeten angles només en el primer i quart quadrant. 

Atribut: CODPOSTAL 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 No 

Nom 

Codi postal 

Definició 

Codi de la zona postal en la que està situada l’adreça. 

Restricció 

El codi postal està format per cinc dígits, i els dos primers coincideixen amb el codi de 
província. 

Atribut: ENTPPAL 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text 2 No 

Nom 

Entrada principal de l'edifici 

Definició 

Indicació de si l'adreça es localitza a l'entrada principal de l'edifici. 
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Restricció 

Els valors de l'atribut ENTPPAL han de ser els de la llista 

si 

no 

que són un subconjunt dels s’implementen en el tipus VSiNo del model de dades. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaEdi  [0..*]    AdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADREDI = CODADREDI) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaEdiCodEx  [0..*]    AdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADREDI = CODADREDI) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaEdi  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 

 

2.3.1.4. Subadreça de Via  

SubAdrecaVia    

Nom 

Subadreça de Via  

Definició 

Conjunt d’elements informatius necessaris per localitzar les entitats que formen part d'un 
edifici o edificis (local, habitatge, etc) que corresponen a adreces associades a un nom de 
via. 

 

Notes 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODSADRVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  25 Sí 

Nom 

Codi de subadreca de via 

Definició 

Codi únic de subadreça de via dins del municipi.  

Restricció 

Els valors de CODSADRVIA i CODSADREDI no poden estar repetits dintre d'un municipi. 

Atribut: CODADRVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça de via 

Definició 

Codi únic d’adreça de via dins del municipi  
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Restricció 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden  repetirse dintre d'un municipi. 

Atribut: ESCALA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 Sí 

Nom 

Escala 

Definició 

Indicador de l'escala en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici, en cas de que n'hi hagi més 
d'una. 

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

 

Atribut: PLANTA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  10 Sí 

Nom 

Planta 

Definició 

Indicador de la planta en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici.  

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

Atribut: PORTA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 Sí 

Nom 

Porta 

Definició 

Indicador de la porta (dins de la planta) en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici.  

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

Atribut: COMSADR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  50 Sí 

Nom 

Complement de subadreça 

Definició 

Complement de subadreça 
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Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

Restricció 

Només pot estar ple si algun dels atributs ESCALA, PLANTA o PORTA està ple. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaVia  [0..*]    VTipusPlanta  [1]  

Condició (PLANTA = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaVia  [0..*]    AdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADRVIA = CODADRVIA) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaViaCodEx  [0..*]    SubAdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODSADRVIA = CODSADRVIA) 

 

2.3.1.5. Subadreça d'edifici  

SubAdrecaEdi    

Nom 

Subadreça d'edifici  

Definició 

Entitat que conté la informació de les entitats que formen part d'un edifici o edificis (local, 
habitatge, etc) que corresponen a adreces associades a un nom d'edifici. 

Notes 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODSADREDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  25 Sí 

Nom 

Codi de subadreca d'edifici 

Definició 

Codi únic de subadreça d'edifici dins del municipi.  

Restricció 

Els valors de CODSADRVIA i CODSADREDI no poden estar repetits dintre d'un municipi. 

Atribut: CODADREDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça d'edifici 

Definició 

Codi  únic d’adreça d’edifici dintre del municipi. 

Restricció 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden  repetirse dintre d'un municipi. 
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Atribut: ESCALA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 Sí 

Nom 

Escala 

Definició 

Indicador de l'escala en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici, en cas de que n'hi hagi més 
d'una. 

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

Atribut: PLANTA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  10 Sí 

Nom 

Planta 

Definició 

Indicador de la planta en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici.  

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

Atribut: PORTA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  5 Sí 

Nom 

Porta 

Definició 

Indicador de la porta (dins de la planta) en la que està ubicada l'entitat dins l'edifici.  

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 

En el cas d’una adreça que només té una subadreça, els atributs ESCALA, PLANTA, 
PORTA i COMSADR contenen tots quatre el valor nul. 

Atribut: COMSADR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  50 Sí 

Nom 

Complement de subadreça 

Definició 

Complement de subadreça 

Notes 

Aquest atribut pot contenir el valor nul. 
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Restricció 

Només pot estar ple si algun dels atributs ESCALA, PLANTA o PORTA està ple. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaEdi  [0..*]    VTipusPlanta  [1]  

Condició (PLANTA = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaEdi  [0..*]    AdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADREDI = CODADREDI) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaEdiCodEx  [0..*]    SubAdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODSADREDI = CODSADREDI) 
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2.3.1.6. Via per Unitat Poblacional 

ViaUnitatP    

Nom 

Via per Unitat Poblacional 

Definició 

Entitat que implementa la relació N-M entre Via i UnitatPoblació. Per a cada Via, hi ha tants 
registres com UnitatPoblacio pels quals passa. 

Per a cada UnitatPoblacio hi ha tants registres com Vies hi ha. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades.  

Atribut: CODUNITP 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  7 Sí 

Nom 

Codi de la unitat poblacional 

Definició 

Codi únic de la unitat poblacional dins del municipi. 

Notes 

És un valor mantingut al llarg del temps. 

Correspon al codi de la unitat poblacional definit per l'INE. i la seva estructura  és CCSSDNN 
(on CC= E. Colectiva, SS= E.Singular, D= D.Control NN= nucli/disseminat). 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  ViaUnitatP  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  ViaUnitatP  [1..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

 

2.3.1.7. Variant de via  

VariantsVia    

Nom 

Variant de via  

Definició 

Diferents maneres en què es denomina la via o s’escriu el seu nom. 

Notes 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades.  

Atribut: TIPVIAVAR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  10 Sí 

Nom 

Tipus de via de la variant 

Definició 

Tipus de via de la variant del nom de via.  

Notes 

Quan no hi ha tipus en la variant, aquest atribut pot contenir el valor nul. 
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Atribut: NEXEVIAVAR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  10 Sí 

Nom 

Nexe de via de la variant 

Definició 

Partícules que fan de nexe entre el tipus de via i el nom de via de la variant. 

Notes 

Quan no hi ha nexe, aquest atribut pot tenir valor nul. 

Restricció 

Els valors de l'atribut NEXEVIAVAR han de ser els de la llista  

 a de n' d'Era els les 

 a l' de na deres en lo 

 a la de s' des Er los 

 al de sa d'Es Era s' 

 d' de ses des d' Es sa 

 de del des de es ses 

 de l' dels deth Eth “ “ 

 de la d'en d'Eth Eths  

 de las der deths l'  

 de les d'Er d'Eths la  

 de los dera el las  

que són els que implementen el tipus VNexeVia del model de dades. 

 

Atribut: NOMVIAVAR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  80 Sí 

Nom 

Nom de via de la variant 

Definició 

Nom de la variant del nom de via, sense nexe ni tipus. 

 

Atribut: TIPVAR 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de variant 

Definició 

Indica el tipus de variant a què correspon el nom de via (pot ser un nom històric, un nom 
proporcionat per un determinat organisme, un nom per a un ús específic, etc) 

Notes 

Per una mateixa via pot haver-hi més d'una variant del mateix. tipus (per exemple més d'un 
nom històric). 
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Restricció 

Els valors de l'atribut tipusVar ha de ser un dels de la llista  

nomCurt 

nomINE 

nomDGC 

nomIDESCAT 

nomPlaca 

nomPerIndexar 

nomHistoric 

nomPopular 

nomAltraVariant 

que són els que corresponen al tipus de dades VTipusVar descrit al model de dades.  

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 
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RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  VariantsVia  [0..*]    VTipusVia  [1]  

Condició (TIPVIAVAR = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  VariantsVia  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

2.3.1.8. Relació de l’adreça de via amb codis externs 

RelAdrecaViaCodEx    

Nom 

Relació de l’adreça de via amb codis externs 

 

Definició 

Conté les codificacions  que permeten relacionar les adreces de via amb bases de dades 
externes. 

Notes 

Cada adreça de via es pot relacionar amb tants codis externs com sigui necessari, com per 
exemple la Referència Cadastral de parcel.la, barri, districte, secció censal, edifici,etc. 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODADRVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça de via 

Definició 

Codi únic d’adreça de via dins del municipi  

Notes 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden  repetirse dintre d'un municipi. 

Atribut: TIPCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 
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Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Tipus codi de base de dades externa.  

Notes 

Indica si el codi correspon, per exemple, al codi de parcel·la del Cadastre, al codi de barri de 
la base de dades de barris i districtes de l'ajuntament, etc. 

Atribut: CODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Codi extern 

Definició 

Valor del codi extern associat a l'adreça de via.    

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaViaCodEx  [0..*]    AdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADRVIA = CODADRVIA) 

 

2.3.1.9. Relació de l’adreça d'edifici amb codis externs 

RelAdrecaEdiCodEx    

Nom 

Relació de l’adreça d'edifici amb codis externs 

Definició 

Conté les codificacions  que permeten relacionar les adreces d'edifici amb bases de dades 
externes. 

Notes 

Cada adreça d'edifici es pot relacionar amb tants codis externs com sigui necessari, com per 
exemple la Referència Cadastral de parcel.la, barri, districte, secció censal, edifici,etc. 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi. 
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Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODADREDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi d'adreça d'edifici 

Definició 

Codi  únic d’adreça d’edifici dintre del municipi. 

Notes 

Els valors de CODADRVIA i CODADREDI no poden  repetirse dintre d'un municipi. 

Atribut: TIPCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Tipus de codi de base de dades externa. 

Atribut: CODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Codi extern 

Definició 

Valor del codi extern associat a l'adreca d'edifici. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaEdiCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaEdiCodEx  [0..*]    AdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODADREDI = CODADREDI) 

 

2.3.1.10. Relació de la subadreça de via amb codis externs 

RelSubAdrecaViaCodEx    

Nom 

Relació de la subadreça de via amb codis externs 

Definició 

Conté les diferents codificacions  que permeten relacionar les subadreces de via amb bases 
de dades externes. 
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Notes 

Cada subadreça de via es pot relacionar amb tants codis externs com sigui necessari, com 
per exemple la Referència Cadastral de local. 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODSADRVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  25 Sí 

Nom 

Codi de subadreca de via 

Definició 

Codi únic de subadreça de via dins del municipi.  

Notes 

Els valors de CODSADRVIA i CODSADREDI no poden estar repetits dintre d'un municipi. 

Atribut: TIPCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Tipus de codi de base de dades externa. 

Notes 

Indica si el codi correspon, per exemple, al codi de local del Cadastre, etc. 

Atribut: CODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Codi extern 

Definició 

Valor del codi extern associat a la subadreca de via.   

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaViaCodEx  [0..*]    SubAdrecaVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODSADRVIA = CODSADRVIA) 

 

2.3.1.11. Relació de la subadreça d'edifici amb codis externs 

RelSubAdrecaEdiCodEx    

Nom 

Relació de la subadreça d'edifici amb codis externs 

Definició 

Conté les diferents codificacions  que permeten relacionar les subadreces d'edifici amb 
bases de dades externes. 

Notes 

Cada subadreça d'edifici es pot relacionar amb tants codis externs com sigui necessari, com 
per exemple la Referència Cadastral de local. 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODSADREDI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  25 Sí 

Nom 

Codi de subadreca d'edifici 

Definició 

Codi únic de subadreça d'edifici dins del municipi.  

Notes 

Els valors de CODSADRVIA i CODSADREDI no poden estar repetits dintre d'un municipi. 

Atribut: TIPCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Tipus de codi de base de dades externa. 
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Notes 

Indica si el codi correspon, per exemple, al codi de local del Cadastre, etc. 

Atribut: CODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Codi extern 

Definició 

Valor del codi extern associat a la subadreça d'edifici. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaEdiCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaEdiCodEx  [0..*]    SubAdrecaEdi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODSADREDI = CODSADREDI) 

 

2.3.1.12. Relació de la via amb codis externs 

RelViaCodEx    

Nom 

Relació de la via amb codis externs 

Definició 

Conté les codificacions que permeten relacionar les vies amb bases de dades externes. 

Notes 

Cada via es pot relacionar amb tants codis externs com sigui necessari, com per exemple el 
codi INE de via, codis de barri, districte,etc.. 

Aquesta entitat és OPCIONAL. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 
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Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades. 

Atribut: TIPCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Tipus de codi de base de dades externa.  

Notes 

Indica si el codi correspon, per exemple, al codi INE de via, al codi de barri de la base de 
dades de barris i districtes de l'ajuntament, etc. 

 

Atribut: CODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  20 Sí 

Nom 

Codi extern 

Definició 

Valor del codi extern associat a la via. 

 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelViaCodEx  [0..*]    Via  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

 

2.3.2 Llistes de codis 

2.3.2.1. Valor de tipus de via 

VTipusVia    

Nom 

Valor de tipus de via 

Definició 

Valor de domini codificat que indica els tipus de via previstos, en forma abreujada i completa. 
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ATRIBUTS 

Atribut: TABREUJAT 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  10 Sí 

Nom 

Tipus abreujat 

Definició 

Nom curt del tipus de via. 

Atribut: TCOMPLET 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  30 Sí 

Nom 

Tipus complet 

Definició 

Nom complet del tipus de via. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  VariantsVia  [0..*]    VTipusVia  [1]  

Condició (TIPVIAVAR = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  Via  [0..*]    VTipusVia  [1]  

Condició (TIPVIA = TABREUJAT) 

 

2.3.2.2. Valor de tipus de planta 

VTipusPlanta    

Nom 

Valor de tipus de planta 

Definició 

Valor de domini codificat que indica els tipus de planta previstos (nom curt i nom complet). 

ATRIBUTS 

Atribut: TABREUJAT 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  10 Sí 

Nom 

Tipus abreujat 

Definició 

Nom curt del tipus de planta. 

 

Atribut: TCOMPLET 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  30 Sí 
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Nom 

Tipus complet 

Definició 

Nom complet del tipus de planta. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaVia  [0..*]    VTipusPlanta  [1]  

Condició (planta = TABREUJAT) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  SubAdrecaEdi  [0..*]    VTipusPlanta  [1]  

Condició (planta = TABREUJAT) 

 

2.3.2.3. Valor de tipus de codificació externa 

VTipusCodEx    

Nom 

Valor de tipus de codificació externa 

Definició 

Valor de domini codificat que indica els tipus de codificacions de bases de dades externes 
previstes. 

Notes 

Les bases de dades externes poden estar relacionades amb les vies, les adreces de via, les 
adreces d'edificis,les subadreces de via, les subadreces d'edificis. 

ATRIBUTS 

Atribut: TCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  20 Sí 

Nom 

Tipus de codi extern 

Definició 

Acrònim del tipus del codi extern.  

Atribut: NOMTCODEX 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  60 Sí 

Nom 

Nom del tipus de codi extern 

Definició 

Nom del tipus del codi extern. 

 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaEdiCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelAdrecaViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaEdiCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelSubAdrecaViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  RelViaCodEx  [0..*]    VTipusCodEx  [1]  

Condició (TIPCODEX = TCODEX) 

 

Les llistes de codis es poden trobar a http://www.cccartografica.cat/. El seu 
manteniment és responsabilitat de la CT2: IG-ALC de la CCCC. 

2.3.3 Entitats importades i derivades 

Aquest apartat s’inclou per fer més comprensible l’esquema físic. La descripció 
normativa dels tipus importats s’ha d’obtenir de l’especificació del conjunt d’informació 
geogràfica font que es citi per a cadascun d’ells, i, en cas de que encara no s’hagi 
elaborat, en aquest apartat es descriu la informació mínima requerida per la BDMAC. 
La descripció dels tipus derivats es detalla en aquest apartat, i s’ha elaborat tenint 
com a referència  l’especificació del conjunt de dades citat 

2.3.3.1. Municipi del Mapa Municipal de Catalunya 

MunicipiMMC    

Nom  

Municipi del Mapa Municipal de Catalunya 

Definició 

Polígon o conjunt de polígons disjunts definits pel conjunt de línies límit que delimiten el 
municipi. 

Només pot existir si totes les línies de terme que en són límit han estat considerades per la 
Comissió de Delimitació Territorial 

Notes 

Conjunt d’informació geogràfica font 

ID conjunt PPC: 10401 – Delimitació municipal i territorial 

Títol: Mapa municipal de Catalunya 1:5000 v1.0 

Extensions i restriccions 

És un tipus importat. Mentre hi hagi municipis que no tinguin el seu mapa municipal aprovat, 
es restringeix el nombre d’atributs del tipus d’objecte geogràfic de manera que per a aquests 
només són obligatoris CODMUNI i NOMMUNI. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  UnitatPoblacio  [1..*]    MunicipiMMC  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI) 

http://www.cccartografica.cat/
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2.3.3.2. Unitat poblacional 

UnitatPoblacio    

Nom 

Unitat poblacional   

Definició 

Unitat poblacional (nucli o disseminat) vigent en el moment de compilació de les dades.  

Notes 

Conjunt d’informació geogràfica font 

ID conjunt PCC: el conjunt d’informació no és inclòs al PCC 

Títol: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya, de l’IDESCAT 

 (versió del Nomenclátor de  unidades de población, de l’INE, amb la toponímia normalitzada 
d’acord amb el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya). 

Extensions i restriccions 

És un tipus derivat de la informació continguda al fitxer del nomenclàtor. Aquest fitxer no 
conté, però, la representació espacial. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

Atribut: CODUNITP 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Text  7 Sí 

Nom 

Codi de la unitat poblacional 

Definició 

Codi únic de la unitat poblacional dins del municipi. 

Notes 

És un valor mantingut al llarg del temps. 

Restricció 

Correspon al codi de la unitat poblacional definit per l'INE. i la seva estructura  és CCSSDNN 
(on CC= E. Colectiva, SS= E.Singular, D= D.Control NN= nucli/disseminat). 

Atribut: NOMUNITP 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  100 Sí 

Nom 

Nom de la unitat poblacional 
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Definició 

Nom oficial de la unitat poblacional. 

Atribut: SHAPE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Polygon   No 

Nom 

Shape 

Definició 

Representació espacial de la unitat poblacional mitjançant una superfície. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 

Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  ViaUnitatP  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 
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Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaEdi  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    UnitatPoblacio  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODUNITP = CODUNITP) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  UnitatPoblacio  [1..*]    Municipi  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI) 

 

2.3.3.3. Tram de via 

TramVia    

Nom 

Tram de via  

Definició 

Traçat de l'eix de la via, nodificat a l'encreuament amb altres vies i també degut al canvi de 
valor d'algun atribut. 

Notes 

Conjunt d’informació geogràfica font 

ID conjunt PCC: 10706 – Sistema viari integrat 

Títol: conjunt de dades pendent d’especificar 

Extensions i restriccions 

És un tipus importat. Degut a que les especificacions d’aquest conjunt de dades no han estat 
encara elaborades, a continuació es descriu la informació mínima requerida per al model 
dades de la BDMAC, així com les seves característiques. 

ATRIBUTS 

Atribut: CODMUNI 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí Sí Text  6 Sí 

Nom 

Codi de municipi 

Definició 

Codi INE de 6 dígits del municipi.  

Notes 

És identificador del municipi i es manté al llarg del temps. 

 

Atribut: CODTRAM 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

Sí No Integer  4 Sí 

Nom 

Codi de tram 
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Definició 

Codi únic del tram dintre del municipi. 

Atribut: CODVIA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No Sí Text  20 Sí 

Nom 

Codi de via 

Definició 

És el codi de via únic dins del municipi. 

Notes 

És un codi únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades. 

Atribut: SHAPE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Line  Sí 

Nom 

Shape 

Definició 

Representació espacial del tram d'eix de via amb una polilínia. 

Atribut: VALIDDE 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Vàlid des de 

Definició 

Data a partir de la qual l’objecte geogràfic és vàlid en el món real. 

Notes 

Un objecte geogràfic és vàlid a partir de que l'ajuntament estableix que és vigent. 

Atribut: DATACREA 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de creació 

Definició 

Data de creació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd 

Atribut: DATAMODIF 

Clau primària Clau forana Tipus de valor Longitud Obligatori 

No No Text  8 No 

Nom 

Data de modificació 
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Definició 

Data de darrera modificació del registre a la base de dades. 

Notes 

La data ha de seguir el patró aaaammdd. 

L'atribut contindrà el valor nul mentre el registre no hagi estat modificat. 

RELACIONS 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  TramVia  [0..*]    Via  [0..1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODVIA = CODVIA) 

Origen [cardinalitat] Destí [cardinalitat] 

  AdrecaVia  [0..*]    TramVia  [1]  

Condició (CODMUNI = CODMUNI  

CODTRAM = CODTRAM) 

 

3 Organització de les dades 

La unitat de distribució de les dades és el municipi. Així, d'un municipi donat, es 
lliuraran dades corresponents a totes les entitats obligatòries de l’esquema físic, així 
com de les entitats opcionals de les quals es disposi d'informació. A més, s’adjuntarà 
un fitxer amb les metadades de les dades del municipi. Per altra part, quan es 
consideri convenient per facilitar-ne l’ús, es poden adjuntar de forma complementària, 
ja que són part d’altres conjunts de dades, les dades de les entitats que provenen dels 
tipus d’objectes geogràfics derivats i importats 

Com ja s'ha dit anteriorment, les entitats del model de dades amb component espacial 
es distribuiran en format “Shapefile”, i les entitats sense component espacial es 
realitzarà en fitxers text de longitud fixada. 

El format “Shapefile” consisteix  en una col·lecció de fitxers en que coincideix el nom i 
varia l'extensió. Ha d'haver-hi, com a mínim, els tres fitxers de l’estructura bàsica, que 
corresponen a les extensions shp, shx, i dbf,  més un quart fitxer que conté 
l’especificació del sistema de referència de les coordenades, amb l’extensió prj.  

La referència a cada Shapefile es fa, tant en aquest document com a les metadades, 
directament a través del fitxer amb l’extensió shp, donat que així és com és vist de 
forma general pels programes que reconeixen aquest format. 

Els fitxers de text de longitud fixada, tindran cadascun d’ells com a longitud, la suma 
de les longituds dels atributs (tots ells text) de l’entitat corresponent.  

L'estructura de noms d'aquests fitxers respon a la nomenclatura de fitxers descrita a 
les Especificacions tècniques, adaptant-la al fet de que cada entitat es distribueix en 
fitxers separats. És la següent: 

Acrònim del producte: “bdmac” 

Versió de les especificacions 
tècniques:   

 

“v11” 
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Format d’implementació i versió 
de la implementació : 

“sh0”, Shapefile, implementació inicial. 

Extensió espacial: nnnnnn: part variable del nom que correspon 
al  codi del municipi. 

Data de referència: aaaammdd : part variable del nom que 
correspon a la data de la darrera modificació 
de les dades de la base de dades de 
l’organisme productor. 

Marc de referència: r : part variable del nom que pren el valor “0” 
per a les dades en ED50 UTM 31 N i “1” per a 
aquelles que són en ETRS89 UTM 31 N. 

Acrònim de nom de l'entitat: Part fixada del nom que es basa en el nom de 
l’entitat a la que correspon cada fitxer. Fins a 
7 caràcters. És la següent: 

AdrecaVia   “adrv” 
AdrecaEdi   “adre” 
Via    “via” 
SubAdrecaVia  “sadrv” 
SubAdrecaEdi  “sadre” 
VariantsVia   “varvia” 
RelAdrecaViaCodEx  “radrvc” 
RelAdrecaEdiCodEx  “radrec” 
RelSubAdrecaViaCodEx “rsadrvc” 
RelSubAdrecaEdiCodEx “rsadrec” 
RelViaCodEx   “rviac” 
ViaUnitatP   “viaup” 
TramVia   “tramv” 
Municipi   “muni” 
UnitatPoblacio  “unitatp” 
VTipusVia   “vtvia” 
VTipusPlanta   “vtplt” 
VTipusCodEx   “vtcex” 

Idioma: ii: part variable del nom que només s’aplica 
als fitxers de metadades i que especifica 
l’idioma en el qual s’han elaborat. 

Correspon a la codificació ISO 639-1 de 2 
caràcters. 

El fitxer de metadades és un fitxer xml el nom del qual segueix una nomenclatura 
similar, en la que l'acrònim del nom de capa és "md", seguit dels dos caràcters de 
l’idioma. 

Les llistes de codis VtipusVia, VtipusPlanta i VtipusCodEx formen part de la definició 
del model de dades i per tant són úniques a nivell de la base de dades.  En 
conseqüència, el nom dels fitxers corresponents no inclou les parts variables  extensió 
espacial, data de referència i marc de referència. 
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Els noms dels fitxer són: 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_adrv.shp   

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_adre.shp   

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_via.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_sadrv.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_sadre.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_varvia.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_radrvc.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_radrec.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_rsadrvc.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_rsadrec.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_rviac.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_viaup.txt 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_tramv.shp 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_muni.shp/txt (*) 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_unitatp.shp/txt (*) 

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r_mdii.xml 

(*)Donat que l’atribut espacial és opcional en aquestes entitats, el fitxer serà txt o shp 
segons correspongui. 

I els de les llistes de codis: 

bdmacv11sh0_ vtvia.txt 

bdmacv11sh0_ vtplt.txt 

bdmacv11sh0_ vtcex.txt 

La distribució es realitza mitjançant un arxiu comprimit (ZIP) per a cada municipi, que 
agrupa els fitxers de dades i metadades, el nom del qual segueix el patró:  

bdmacv11sh0_nnnnnn_aaaammdd_r.zip 

Alternativament es poden distribuir les dades en format GML segons un esquema 
d’aplicació (xsd) obtingut de l’esquema físic descrit en aquest document. En aquest 
cas, el nom del fitxer de dades segueix el patró: 

bdmacv11gm1_nnnnnn_aaaammdd_r.xml  

Com en el cas anterior, la distribució es realitza mitjançant un arxiu comprimit (ZIP) 
per a cada municipi, que agrupa el fitxer de dades i metadades, el nom del qual 
segueix el patró:  

bdmacv11gm1_nnnnnn_aaaammdd_r.zip 
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A Canvis respecte la versió anterior 

 

S’han introduït els següents canvis respecte a la versió anterior del producte, de data  
23/7/2013: 

 Incorporació del valor “migExtrem” com a possible valor de l’enumeració 
“VSituació”. 

 Modificació de l’atribut “situacio” de l’objecte geogràfic “AdrecaVia”, afegint-li 
indicacions de l’assignació del valor “migExtrem” en els casos particulars de 
trams amb només una o dues adreces en algun dels costats. 

 Correcció de les condicions de les relacions entre “Via” i “VariantsVia”, “Via” i 
“TramVia”, “Via” i “AdrecaVia”, “Via” i “RelViaCodEx”, “Via” i “ViaUnitatP” , que 
apareixen al diagrama de l’esquema físic. 

 

Addicionalment, s’ha substituït el terme “objecte geogràfic” pel terme “objecte 
geogràfic”, s’ha actualitzat el nom de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i s’han realitzat 
algunes correccions ortogràfiques i tipogràfiques. 



 

 

III. MAPES 

PROJECTE D’ORDENACIÓ D’ADRECES I NOMENCLÀTOR 

DEL MUNICIPI DE MADREMANYA  

 

 

III. MAPES 

 

1. Adreces (30 zones) 

 

 



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Base topogràfica 1:25.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 200 400 600 800 mJ
N

MAIG 2020

FULL 0 DE 30

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 20
15

21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

494.000 496.000 498.000

4
.6

4
6

.0
0

0
4

.6
4

8
.0

0
0

4
.6

5
0

.0
0

0
4

.6
5

2
.0

0
0

ESCALA 1/25.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 1 DE 30

V. de Bevià

1

2

3

494.900 495.000 495.100

4
.6

4
9

.4
0

0
4

.6
4

9
.5

0
0

4
.6

4
9

.6
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 2 DE 30

4

4A

V. de Bevià
Ctra. GIV-6701

495.500 495.600 495.700

4
.6

4
9

.8
0

0
4

.6
4

9
.9

0
0

4
.6

5
0

.0
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 3 DE 30

C.de l' Olivar del Pedró

Ca
mí

d e
La

Pe
ra

C. 
de

 l' 
Ol

iva
r d

el 
Pe

dr
ó

C. 
de

l P
ed

ró

C. del Pedró

Ca
mí

de
La

Pe
ra

6
8

10
12

14

16

1

67

17
19

13

6A

18

1

3

2-4

5
7-

15

21

23

20-22

9-
11

2
4

6
8

10

12

496.300 496.400 496.500

4
.6

4
9

.2
0

0
4

.6
4

9
.3

0
0

4
.6

4
9

.4
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 4 DE 30

Ctra. GIV-6701

1

2

3

1A

V. de Vilers
Pda. del Quintà

C. del Cementiri

2-4

496.000 496.100 496.200

4
.6

4
8

.9
0

0
4

.6
4

9
.0

0
0

4
.6

4
9

.1
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 5 DE 30

6A

C. de la Tram
untana

C. de la Mare de Déu dels Àngels

C.de la Tramuntana C. del Quintà

Av. de Catalunya

C.
de

l P
ed

ró

C. de la Creu

Pda. del Quintà

C. de la Tramuntana

C. del Pedró

Cam
í d

e L
a P

er
a

C.del Cementiri

5
7

2

4

16
18

1

6

1

4

6

8

3
5

7

10
12

14

4

6

2

8
10

9

8-1411

13

15

17

9

19

7
9

11
13

6
8

10

3-5

496.300 496.400

4
.6

4
8

.9
0

0
4

.6
4

9
.0

0
0

4
.6

4
9

.1
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 6 DE 30

V. de Vilers

V.de Vilers

V. de Vilers

4

5

6

7

8

9

10

495.800 495.900

4
.6

4
8

.6
0

0
4

.6
4

8
.7

0
0

4
.6

4
8

.8
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 7 DE 30

1

Ctr
a.

GIV-6703

Ctra. GIV-6701

V. de Vilers

Camí del Correu

Ca
mí d

e la
Pu

jad
a de

ls H
or

ts

496.000 496.100 496.200

4
.6

4
8

.6
0

0
4

.6
4

8
.7

0
0

4
.6

4
8

.8
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 8 DE 30

Plta.
dels
Quatre
Vents

Plta.
dels

Portals
Pl.

Major

5

8
6

10
12

15

1A

1
3

5

5A

5B

2
4

4A

6

8

7

7A

7B

9

9A

11 10

13

15-17

1921
23

14

16
18

20222426
28

27

29

30

3 5

2

7

9

11
13

4 6 8
10

2 3
1

2

3

4

6

32
4

6
8

1

1

2

3

2
4

1
3

7

3

2

5

2

2A

2

4
7

9
11

13

25

12

32

34

36

1

1
2A

3A

2 4

1

12
10

4

1
32

4

1
35

9

1

1

1

3
4

1

3

2

1

3

1
2

2
4

6
8

2

46

6

5
7

9
11

5

14

1617

18
20

22

24

5

el Corredor

C. de Sant E
ste

ve

C. de la Processó

C.
de

les
Mo

sq
ue

s

Cdor. de l' Església

Costa de la Ribera

Camí del Correu

C. de la Creu

C. de Sant Esteve

Av
. d

e l
es 

Ga
va

rre
s

C. de laCreu

C.
de

l Q
uin

tà

C. de Mossèn Jaume Marquès Casanovas

C. de Sant Esteve

Av.de Catalu nya

Av
. d

e l
es

Ga
va

rre
s

Av. d
e les

Gava
rre

s

C.de la Tramuntana

C. de Sant Esteve

Camí de les Feixes

Ctra. de La Pera

Trav. de Sant Esteve

496.300 496.400 496.500

4
.6

4
8

.6
0

0
4

.6
4

8
.7

0
0

4
.6

4
8

.8
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 9 DE 30

V. del Mas Ripoll

Ctra. GIV-6703

16

495.900 496.000 496.100

4
.6

4
8

.3
0

0
4

.6
4

8
.4

0
0

4
.6

4
8

.5
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 10 DE 30

1

3

5

2

7
9

10

11

8
V. del Mas Ripoll

Av. 
de

 le
s G

ava
rre

s

Trav. de Sant Esteve

V. del Mas Ripoll

V.
de

l M
as

Ri
po

ll

V. del Mas Ripoll

V. del Mas Ripoll

Ctra
. GIV-67

03

Ctra. GIV-6701

PK 6,9

496.200 496.300 496.400

4
.6

4
8

.3
0

0
4

.6
4

8
.4

0
0

4
.6

4
8

.5
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 11 DE 30

5

1

Av
. d

e l
es

Ga
va

rre
s

V.del M
asRipoll

V. del M
as Ripoll

Ctra. de La Pera

Ctra. GIV-6701

2

1 496.500 496.600 496.700

4
.6

4
8

.3
0

0
4

.6
4

8
.4

0
0

4
.6

4
8

.5
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 12 DE 30

13

12

14

15

V. del Mas Ripoll

V. del Mas Ripoll

V. del Mas Ripoll

V. del Mas Ripoll

496.100 496.200 496.300

4
.6

4
8

.0
0

0
4

.6
4

8
.1

0
0

4
.6

4
8

.2
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 13 DE 30

6

4

3

5

V.
de

lM
as

Ri
po

ll

V. del M
as Ripoll

496.400 496.500 496.600

4
.6

4
8

.0
0

0
4

.6
4

8
.1

0
0

4
.6

4
8

.2
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 14 DE 30

1

Ctra. GIV-6701

V.del M
as Torrent

PK 7,5

496.900 497.000 497.100

4
.6

4
8

.0
0

0
4

.6
4

8
.1

0
0

4
.6

4
8

.2
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 15 DE 30

V. del M
asRipoll

6

496.500 496.600 496.700

4
.6

4
7

.7
0

0
4

.6
4

7
.8

0
0

4
.6

4
7

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 16 DE 30

2

V. del Mas Torrent

496.800 496.900 497.000

4
.6

4
7

.7
0

0
4

.6
4

7
.8

0
0

4
.6

4
7

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 17 DE 30

13 V. del Mas Torrent

V. del Mas Torrent

497.000 497.100

4
.6

4
7

.3
0

0
4

.6
4

7
.4

0
0

4
.6

4
7

.5
0

0
4

.6
4

7
.6

0
0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 18 DE 30

1

497.100 497.200 497.300

4
.6

4
7

.7
0

0
4

.6
4

7
.8

0
0

4
.6

4
7

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 19 DE 30

10

11

V. del M
as Torrent

V. delM
as Torrent

497.300 497.400 497.500

4
.6

4
7

.4
0

0
4

.6
4

7
.5

0
0

4
.6

4
7

.6
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 20 DE 30

Ctra. GIV-6701

V. del Mas Torrent

V.
de

l M
as

To
rre

nt

V. del Mas Torrent

V. del Mas Torrent

V.
de

l M
as

To
rre

nt

3

5

6

9

12

497.400 497.500 497.600

4
.6

4
7

.7
0

0
4

.6
4

7
.8

0
0

4
.6

4
7

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 21 DE 30

Ctra. GIV-6701

7

V. del Mas Torrent

V. del Mas
To

rre
nt

497.700 497.800

4
.6

4
7

.7
0

0
4

.6
4

7
.8

0
0

4
.6

4
7

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 22 DE 30

9
2

1

Ctra. GIV-6701
Ctra. GIV-6701

Av. de Santa Victòria

Ctra. a Millàs

497.500 497.600

4
.6

4
8

.0
0

0
4

.6
4

8
.1

0
0

4
.6

4
8

.2
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 23 DE 30

Ctra. GIV-6701

PK 9

498.100 498.200 498.300

4
.6

4
8

.0
0

0
4

.6
4

8
.1

0
0

4
.6

4
8

.2
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 24 DE 30

Pl. de Carles
de Gomar i
Mangrané

5

7

9
2

1

C.
de

Sa
nt

Is c
le

Camí de Sies

Av. de Santa Victòria

1-
3

1

2

1

2

497.500 497.600

4
.6

4
8

.3
0

0
4

.6
4

8
.4

0
0

4
.6

4
8

.5
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 25 DE 30

1

Camí de Sies

Camí de Monells

Camí de Sies

497.700 497.800 497.900

4
.6

4
8

.3
0

0
4

.6
4

8
.4

0
0

4
.6

4
8

.5
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 26 DE 30

1

4
6

8
10

1

3

4

C.
de

Sa
n t

Isc
le

C .
de

Sa
nt

I sc
le

C.
de

Sa
nt

Isc
le

Camí de Púbol

C. de Sant Iscle

C. dels Remences

Camí de Sies

C.de Sa nt Iscle

2
2

1

2

1

497.500 497.600 497.700

4
.6

4
8

.6
0

0
4

.6
4

8
.7

0
0

4
.6

4
8

.8
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 27 DE 30

3

4
Camí de Sies

Camí de Sies

498.000 498.100 498.200

4
.6

4
8

.6
0

0
4

.6
4

8
.7

0
0

4
.6

4
8

.8
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 28 DE 30

3

C.
de

Sa
n t

Isc
le

C. de Sant Iscle

Camí de Púbol

1

497.600 497.700 497.800

4
.6

4
8

.8
0

0
4

.6
4

8
.9

0
0

4
.6

4
9

.0
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 29 DE 30

Camí de Púbol

3

5

497.700 497.800

4
.6

4
9

.0
0

0
4

.6
4

9
.1

0
0

4
.6

4
9

.2
0

0
4

.6
4

9
.3

0
0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



Ajuntament 
de Madremanya

Promotor

CARTOGRAFIA DE BASE:

Ortofoto convencional. Resolució 25 cm

Cartografia topogràfica 1:1.000 v2.2

Cartografia topogràfica 1:5.000

© ICGC

SISTEMA DE COORDENADES:

ETRS 1989 UTM Zona 31N

0 10 20 30 mJ
N

2

1

54

3

7 86

9 1110

13 1412

16 18 2015 21

17 19

30

22 23

24 25

26 27

28

29

MAIG 2020

FULL 30 DE 30

Mas Vidal

495.400 495.500 495.600

4
.6

4
6

.7
0

0
4

.6
4

6
.8

0
0

4
.6

4
6

.9
0

0

ESCALA 1/1.000

Sòl urbà i urbanitzable

Sòl no urbanitzable

Veïnats rurals

Nº

Nº

Entrada principal de l'edifici

Parcel·la no edificada

o adreça no principal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PORTADA
	I. MEMÒRIA
	1. Introducció i antecedents
	1.1. Antecedents
	1.2. Objecte
	1.3. Marc legal

	2. Metodologia
	2.1. Fases
	2.2. Criteris
	2.2.1. Criteris legals sobre les unitats poblacionals, el carrerer i la numeració d’edificis
	2.2.1.1. Decret 139/2007, de 26 de juny
	2.2.1.2. Resolució de 30 de gener de 2015
	2.2.1.2.1. Unitats poblacionals
	a) Definicions
	b) Manteniment de les unitats poblacionals
	2.2.1.2.2. Carrerer
	a) Definicions
	b) Manteniment del carrerer
	2.2.1.2.3. Numeració d’edificis


	2.2.2. Criteris per a la determinació del nom de les vies urbanes
	2.2.3. Criteris per a l’elaboració de la cartografia


	3. Diagnosi prèvia de les adreces vigents
	3.1. Acords del Ple de l’Ajuntament
	3.1.1. Entitats i nuclis de població
	3.1.2. Vies urbanes

	3.2. Dades de l’INE
	3.3. Dades de la direcció general del cadastre
	3.4. Base de dades municipal d’adreces de l’ICGC
	3.5. Treball de camp

	4. Noves adreces
	4.1. Unitats poblacionals
	4.2. Vies
	4.3. Adreces

	5. Criteris per a l’assignació de denominacions de noves vies i per a l’assignació de noves numeracions
	5.1. Denominació de noves vies
	5.2. Assignació de noves numeracions

	6. Criteris de retolació
	7. Bibliografia

	II. ANNEXOS
	Annex 1. Llistat d’adreces
	Adreces de via
	Adreça d’edifici

	Annex 2. Punts 5 i 14 de la Resolució de 30 de gener de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal
	Annex 2. Punts 5 i 14 de la Resolució de 30 de gener de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal
	Annex 3. Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal: vies urbanes
	Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal: vies urbanes
	1. Criteris de denominació i de fixació
	a) Els genèrics
	b) La preposició de
	c) L’article
	d) El nom propi
	d1) Antropònims (noms propis de persona)
	d2) Topònims (noms propis de lloc)
	e) Dates
	f) Partició de noms en la retolació

	2. Criteris d’escriptura i retolació
	a) Abreviacions
	b) Accentuació
	c) Aglutinacions
	d) Guionets
	e) Majúscules i minúscules
	f) Puntuació



	Annex 4. Especificacions tècniques de la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC) v1.1 pel format Shapefile

	III. MAPES

