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Servei de nomenclàtor de la IDEIB
“En el estado actual de desarrollo de las IDEs, cuando se
vislumbra la implementación de servicios más complejos
que ofrezcan mayores funcionalidades, los servicios
básicos y esenciales de una IDE, tal y como recomienda
el Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos
Espaciales de España (IDEE), son: el Servicio de Mapas en
la Web (WMS), el Servicio de Catálogo y el Servicio de
Nomenclátor.“
Consejo Superior Geográfico
(Modelo de Nomenclàtor de España 1.2)

1. INTRODUCCIÓ
Aquest document és una guia per conèixer el funcionament i les característiques del servei de
nomenclàtor de la IDEIB.

2. QUÈ ÉS UN SERVEI DE NOMENCLÀTOR (GAZETTEER)
Els Gazetteers són serveis web que ofereixen la possibilitat de localitzar un fenomen geogràfic
d’un mon determinat. Es defineix, com un servei que admet com entrada un nom d’un fenomen,
amb les possibilitats habituals nom exacte, comença per, nom inclòs, ... i retorna la localització,
mitjançant unes coordenades del fenomen en qüestió. Addicionalment la consulta per nom
permet fixar criteris com l’extensió espacial en la que es desitja cercar o el tipus de fenomen
dintre d’una llista disponible (centre sanitari, centre escolar, adreça, etc.). Si hi ha diferents
resultats que responen al criteri de la cerca, el servei presenta una llista amb algun atribut
addicional per a que l’usuari pugui escollir el que desitja. Evidentment el servei necessita
disposar d’un conjunt de coordenades.
La Directiva Europea de 14 de març de 2007 INSPIRE defineix que els serveis de nomenclàtor són
una de les funcionalitats essencial de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE). Aquests
serveis han de seguir l’especificació Open Geoespatial Consortium (OGC) que estableix cóm ha
de ser un servei de nomenclàtor estàndard i interoperable.

3. EL SERVEI DE FENOMEN WFS-IDEIB (WFS-G)
Els serveis de fenòmens del IDEIB_WFS es poden considerar serveis de nomenclàtor ja que s’han
adaptat per complir el Model de Nomenclàtor d’Espanya (MNE) on la versió 1.2 defineix el servei
de nomenclàtor com “(…) que devuelve una o más entidades en respuesta a una consulta
solicitada a través de la red. Esta consulta debe soportar la selección de atributos de las
entidades, incluyendo el tipo, el nombre, el identificador de la entidad entre otros. El Servicio de
Nomenclátor constituye uno de los tres servicios mínimos que debe proporcionar una
Infraestructura de Datos Espaciales, según la recomendación de la Comisión de Geomática del
Consejo Superior Geográfico (…)”.
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El sistema de referència emprat en aquest servei és el ETRS89 en coordenades UTM, amb codi
EPSG 25831. A més, admet consultes i descàrregues de fenòmens en els sistemes de
referència següents:
 En coordenades geogràfiques: EPSG:4326 (WGS84)
 En coordenades UTM: EPSG:25831 (ETRS89, zona 31N)
La classe de conformitat que compleix el wfs de la IDEIB és bàsic i per tant, suporta les
peticions següents:
 GetCapabilities: Ofereix informació sobre les característiques del servei, del
tipus de fenòmens que s’ofereix i de les operacions que suporta cadascun d’ells.
La petició és:
http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?request=getcapabilities
 DescribeFeatureType: Ofereix l’estructura (camps i atributs) dels fenòmens que
ofereix el servei, a través d’esquemes XML, essent esquemes GML vàlids.
La petició és:
http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?request=describeFeatureTy
pe
 GetFeature: Retorna instàncies de fenòmens o entitats (objectes individuals) en
format GML 2, les seves característiques y la seva localització (com a mínim el
rectangle empaquetador i geometria). Per restringir la cerca de fenòmens a
partir d’un criteri, s’han d’utilitzar condicions o filtres conforme l’especificació
FE (Filter Encodig) de OGC.

El servei de fenòmens de la IDEIB permet realitzar consultes y localitzacions geogràfiques a
topònims, centres escolars, centres sanitaris, farmàcies, adreces tant urbanes (Carrer i número
de portal), com interurbanes (carretera i punt quilomètric), vials urbans i interurbans, els nuclis
de població i els municipis. El número màxim de registres que retorna està limitat a 800
fenòmens. També, és possible descarregar la geometria dels diferents tipus de fenomen
puntuals, lineals o poligonals.

3.1 WFS-IDEIB: TOPÒNIM
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar topònims.
La URL corresponent és: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena Nomencaltor_06 (IDEIB_WFS:Nomenclator_06).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través del
Nomencaltor_06 són les següents:
 OBJECTID: es correspon amb el identificador únic.
 NOMBRE_PRE: es correspon amb el nom del topònim
 TIPO_ENTID: es correspon a la subclasse que indica el tipus de topònim.
TIPO_ENTID
Aeroport-Port
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Àrea geogràfica
Cap
Camins
Canal
Carretera
Cementiri
Cofraria
Esportiu
Edifici singular
Edificis varis
Embasament
Golf
Illa







Llac
Municipi
Parc nacional
Cim
Platja
Població 2
Població 3
Port
Port
Riu
Serra
Tren
Varis

NUCLI: correspon al nucli que pertany el topònim.
MUNICIPIO: nom del municipi al que pertany el topònim.
INE_MUN: codi del Institut Nacional d’Estadística (INE) que indica el municipi al
que pertany el topònim.
CERCA: es correspon al camps nom o topònim sense accents, dièresis i apòstrofs.
Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per NOM_PRE.
SHAPE: coordenades X,Y del topònim.

És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicta la especificació OGC Filter encoding.
Exemple: obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y localització d’un
topònim “Can Margalit” amb OBJECTID = 2985.

http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:Nomenclator_06&FILTER=%3Cogc:Fil
ter%3E%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3EOBJECTID%3C/ogc:PropertyN
ame%3E%3Cogc:Literal%3E2985%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:F
ilter%3E
Retorna aquest GML.
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3.2 WFS-IDEIB: CENTRES SANITARIS
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar i conèixer els atributs del centres
de salut pública de les Illes Balears.
La URL corresponent és: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena CentresSanitaris (IDEIB_WFS: CentresSanitaris).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través dels
CentresSanitaris són les següents:
 OBJECTID: es correspon amb el identificador únic de utilitza la base de dades
repositori de la IDEIB.
 NOM: es correspon amb el nom del centre sanitari.
 TIPUS: es correspon amb una subclasse que indica el tipus de centre sanitari:
CENTRE SANITARI PREVIST
CENTRE SANITARI
HOSPITAL
UNITAT BÀSICA







ADRESA: adreça postal del centre sanitari.
TEL: correspon nº de telèfon del centre.
POBLACIÓ: Correspon al nucli de població on s’ubica el centre sanitari.
MUNICIPI: nom del municipi on s’ubica el centre sanitari.
SECTOR: Sector sanitari on s’ubica el centre sanitari.
INE_MUN: codi INE del municipi al que pertany el portal.
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CERCA: es correspon amb el camp o atribut del Nom del centre sanitari sense
accents, dièresis i apòstrofs. Amb aquesta simplificació es milloren els resultats
de les cerques per NOM.
SHAPE: coordenades X,Y del centre.

És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicta l’especificació OGC Filter encoding.
Exemple: obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y localització dels
centres sanitaris del municipi de codi INE “07041”.

http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:CentresSanitaris&FILTER=%3Cogc:Fil
ter%3E%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3EINE_MUN%3C/ogc:Property
Name%3E%3Cogc:Literal%3E07041%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/og
c:Filter%3E
Retorna aquest GML.
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3.3 WFS-IDEIB: FARMÀCIES
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar farmàcies.
La URL corresponent és: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena Farmàcies (IDEIB_WFS:Farmacies).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través de les
Farmàcies són les següents:
 OBJECTID: es correspon al identificador únic de la base de dades de la IDEIB.
 NOM: es correspon amb el nom del titular de la farmàcia.
 COGNOMS: es correspon amb el cognom del titular de la farmàcia
 DIRECCIO: adreça postal de la farmàcia.
 MUNICIPI: nom del municipi on s’ubica la farmàcia.
 NUCLI: nom del nucli on s’ubica la farmàcia.
 CODIFARMAC: es correspon amb el codi o identificador únic que utilitza la
Direcció General de Farmàcies.
 ZONAFARMA: Zona on s’ubica la farmàcia.
 TELEFON: correspon al número de telèfon de la farmàcia.
 INE_MUN: codi INE del municipi on s’ubica la farmàcia.
 CERCA: es correspon amb els Nom de la farmàcia sense accents, dièresis i
apòstrofs. Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per
NOM i COGNOMS.
 SHAPE: coordenades de la ubicació de la farmàcia.

És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicta la especificació OGC Filter encoding.
Exemple: obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y localització de les
farmàcies de codi INE “07041”.
http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:farmacies&FILTER=%3Cogc:Filter%3E
%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3EINE_MUN%3C/ogc:PropertyName%
3E%3Cogc:Literal%3E07041%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:Filter
%3E

Retorna aquest GML.
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3.4 WFS-IDEIB: CENTRES ESCOLARS
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar farmàcies.
La URL corresponent és: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena CentresEscolars (IDEIB_WFS:Farmacies).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través de les
Farmàcies són les següents:
 OBJECTID: es correspon al identificador únic de la base de dades de la IDEIB.
 CENTRE: es correspon amb el nom del Centre Escolar.
 TIPUS: es correspon amb el tipus d’Escola:
TIPUS
Ajuntament
C autoritzat d'ens. artístics elem. de dansa
C autoritzat d'ens. artístics elem. de música
Centre de professorat
Centre d'educació de persones adultes
Centre d'educació especial
Centre d'educació especial concertat
Centre d'educació infantil
Centre docent estranger
Centre integrat de formació professional
Centre privat de formació professional
Col·legi d'educació infantil i primària
Col·legi d'educació primària
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TIPUS
Col·legi Privat
Col·legis concertats
Conservatori de música i dansa
Conservatori superior de música i dansa
E. d'Orientació ed. i psicopedagògica d'at. primer*
Entitats privades
Eq. Orientació educat i psicped general
Escola d'art
Escola infantil
Escola Oficial d'Idiomes
Escola Superior conserv i restaur B cult
Escola Superior d'Art Dramàtic
Institut d'Educació Secundària








ADRECA: adreça postal de la farmàcia.
MUNICIPI: nom del municipi on s’ubica el centre.
LOCALITAT: nom del nucli on s’ubica el centre.
TELEFON: correspon al número de telèfon del centre.
FAX: correspon al número de fax del centre
CERCA: es correspon amb els Nom de la farmàcia sense accents, dièresis i
apòstrofs. Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per
CENTRE.
SHAPE: coordenades de la ubicació del centre.

És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicta la especificació OGC Filter encoding.
Exemple: obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y localització de les
farmàcies de codi INE “07063”.
http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:CentresEscolars&FILTER=%3Cogc:Filt
er%3E%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3EINE_MUN%3C/ogc:PropertyN
ame%3E%3Cogc:Literal%3E07063%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:
Filter%3E

Retorna aquest GML.
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3.5 WFS-IDEIB: ADRECES
El WFS-IDEIB disposa d’unes classes que permet localitzar un portal o un punt quilomètric
d’un tram de vial determinat, es a dir, una adreça postal urbana o interurbana a partir de
les classe o featureClass de trams i portals del Graf del Viari de les Illes Balears o
Cartociudad IB .
La URL corresponent es: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i les classes o
capes s’anomenen GVIB_TRAMS (TYPENAME=IDEIB_WFS: GVIB_TRAMS) i GVIB_PORTALS
(TYPENAME=IDEIB_WFS:GVIB_PORTALS) .
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través del
GVIB_TRAMS són les següents:
 OBJECTID: identificador únic en la base de dades de la IDEIB.
 TIPO_GENERAL: es correspon a la subclasse que indica una classificació general del
tipus de vial:
TIPO_GENERAL
VALOR
AUTOPISTES I AUTOVIES
1
DESDOBLAMENTS
2
CARRETERES PRINCIPALS
3
CARRETERES SECUNDÀRIES
4
CARRETERES TERCIÀRIES
5
CARRERES
6
CAMINS
7


TIPO: es correspon a la subclasse que indica el tipus concret de vial:
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TIPO
AUTOPISTA
AVINGUDA
BULEVAR
CAMÍ
CAMINOI
CARRER
CARRERÓ
CARRETERA
COSTA
COSTETA
GLORIETA
GRAN VIA
PAS














TIPO
PASSADÍS
PASSATGE
PASSEIG
PLA
PLAÇA
PLACETA
RAMBLA
RONDA
TRAVESIA
TRAVESSERA
TRAVESSIA
VIA
ZONA

NOM: es correspon al nom del vial que utilitza el Govern de les Illes Balears per
identificar el tram.
NOM_ALTERNATIVO: es correspon amb nom alternatiu que pot tenir el vial.
CERCA: es correspon amb els Nom del vial sense accents, dièresis i apòstrofs.
Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per NOM.
NUCLI: correspon al nucli on es troba situat portal.
MUNICIPI: nom del municipi al que pertany el portal.
INE_MUN: codi INE on es troba el portal.
ID_VIAL: Correspon al codi que es relaciona amb la taula de vials.
ID_TARMO: Correspon al codi únic de la taula de trams de la base de dades de la
IDEIB.
PAR_BAJO: valor parell mínim del nº de portal que hi ha associat a aquest tram.
PAR_ALTO: valor parell màxim del nº de portal que hi ha associat a aquest tram.
IMPAR_BAJO: valor imparell mínim del nº de portal que hi ha associat a aquest
tram.
IMPAR_ALTO: valor imparell màxim del nº de portal que hi ha associat a aquest
tram.



SITUACION: es correspon en una subclasse que indica la situació per on transcorre
la calçada:
SITUACION
VALOR
SUPERFICIAL
1
TÚNEL
2
PONT
3



INE_VIA: es correspon amb el codi que utilitza el Institut Nacional d’Estadística
(INE) per identificar els vials.
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DGC_VIA: es correspon amb el codi que utilitza la Direcció General de Cadastre
per identificar els vials.
CC_NOM_VIA: es correspon amb el nom del vial segons les especificacions del
model de dades de CARTOCIUDAD
NOM_VIA: es correspon amb el nom del vial segons el INE.
TR_ESTADO: Es correspon amb si el tram està:
TR_ESTADO
VALOR
ALTA
1
BAIXA
2
VIGENT
3
HISTÒRIC
4
PROVISIONAL
5
TR_FECHA_ALTA: es correspon amb la data d’alta d’un tram
TR_FECHA_BAJA: es correspon amb la data de baixa d’un tram.
TR_FUENTE: Correspon a l’entitat que ha aportat la informació del tram.
SHAPE: coordenades X,Y dels vèrtex que formen la línia del tram.

Les característiques dels fenòmens (PropertyName ) que s’ofereixen a través del
GVIB_PORTALS són les següents:
 NUM_POR: es correspon amb el número de portal o punt quilomètric.
 EXTENSIÓN: es correspon amb la lletra del portal.
 TIPO_PORTAL_PK: es correspon a un domini que indica si és 1 portal i si és 2 PK.
 TIPO: es correspon a la subclasse que indica el tipus de vial.
 NOM: es correspon al nom del vial extret de la capa GVIB_TRAMS
 NUCLI: correspon al nucli on es troba situat portal.
 MUNICIPI: nom del municipi al que pertany el portal.
 INE_MUN: codi INE on es troba el portal.
 NOM_ALTERNATIVO: es correspon amb nom alternatiu que pot tenir el vial.
 CERCA: es correspon amb els noms del vial sense accents, dièresis i apòstrofs.
Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per NOM.
 OBJECTID: identificador únic en la base de dades de la IDEIB.
 ID_CP: Correspon al codi postal que pertany el portal.
 ID_VIAL: Correspon al codi que es relaciona amb la taula de vials.
 ID_TARMO: Correspon al codi amb que es relaciona amb la taula de trams.
 FUENTE: Correspon a l’entitat que ha aportat la informació.
 SHAPE: coordenades X,Y del portal.
És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicten l’especificació OGC Filter encoding.
Exemple: obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y localització del
portal número 13 que es troba en el carrer Alexandre Rosselló en el municipi de Palma.
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http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:GVIB_PORTALS&FILTER=%3Cogc:Filte
r%3E%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3EOBJECTID%3C/ogc:PropertyNa
me%3E%3Cogc:Literal%3E29857%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:F
ilter%3E
que retorna aquest GML:

3.6 WFS-IDEIB: NUCLIS DE POBLACIÓ
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar un nucli de població .
La URL corresponent es: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena GVIB_PORTALS (TYPENAME=IDEIB_WFS: Nuclis).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través d’aquest WFS
són les següents:
 OBJECTID: identificador únic en la base de dades .
 NUCLI: es correspon amb el nom del nucli.
 INE_MUN: codi INE al que pertany el nucli.
 CERCA: es correspon amb els Nom del nucli sense accents, dièresis i apòstrofs.
Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per NOM.
 SHAPE: es correspon a la geometria poligonal de l’element.
És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicten la especificació OGC Filter encoding.
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Exemple: és possible obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y
localització nucli anomenat “PORRERES”

http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:Nuclis&FILTER=%3Cogc:Filter%3E%3C
ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3ECERCA%3C/ogc:PropertyName%3E%3Co
gc:Literal%3EPorreres%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:Filter%3E
que retorna aquest GML:

3.7 WFS-IDEIB: MUNICIPIS
El WFS-IDEIB disposa d’una classe que permet localitzar un nucli de població .
La URL corresponent es: http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy i la classe o
capa s’anomena GVIB_PORTALS (TYPENAME=IDEIB_WFS: Municipis).
Les característiques dels fenòmens (PropertyName )que s’ofereixen a través d’aquest WFS
són les següents:
 OBJECTID: identificador únic en la base de dades .
 MUNICIPI: es correspon amb el nom del municipi.
 INE_MUN: codi INE al que pertany el municipi.
 CERCA: es correspon amb els Nom del municipi sense accents, dièresis i apòstrofs.
Amb aquesta simplificació es milloren els resultats de les cerques per NOM.
 SHAPE: es correspon a la geometria poligonal, les X Y dels vèrtexs, de l’element.
És possible, per tant, utilitzar alguns d’aquests paràmetres en una petició GetFeature per filtrar
els resultats obtinguts, tal i com dicten la especificació OGC Filter encoding.
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Exemple: és possible obtenir mitjançant una petició GetFeature les característiques y
localització municipi anomenat “Santanyí”

http://ideib.caib.es/nomenclatorProxy/WFSProxy?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=
GetFeature&MAXFEATURES=30&TYPENAME=IDEIB_WFS:Municipis&FILTER=%3Cogc:Filter%3E
%3Cogc:PropertyIsEqualTo%3E%3Cogc:PropertyName%3ECERCA%3C/ogc:PropertyName%3E%
3Cogc:Literal%3ESANTANYI%3C/ogc:Literal%3E%3C/ogc:PropertyIsEqualTo%3E%3C/ogc:Filter
%3E
que retorna aquest GML:

Pàgina | 16

Servei de nomenclàtor de la IDEIB

4. EL CLIENT WEB DE LA IDEIB
Des del client web de la IDEIB l’accés i la consulta del WFS es realitza a través d’un menú de
CERCAR, que permet la localització dels diferents tipus de fenòmens.
La interacció amb el client es particularitza en diferents apartats segons la classe que esculli el
client.

4.1 TOPÒNIM
Per realitzar una cerca per un topònim cal
que es seleccioni la classe TOPONÍMIA que
està en el requadre desplegable anomenat
CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el
topònim que desitja cercar en el requadre
anomenat nom.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per tipus de
topònim i o per municipi.
Una segona característica del client web de
la IDEIB és que es pot triar el número de
resultats , 5, 10 o 100.

4.2 CENTRES ESCOLARS

Per realitzar una cerca per un topònim cal
que es seleccioni la classe CENTRES
ESCOLARS que està en el requadre
desplegable anomenat CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del centre que desitja cercar en el
requadre anomenat nom.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per tipus de
tipus o per municipi.
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En el cas que es que necessitem un llistat amb tots els centres d’un municipi o tipus cal deixar
en blanc el requadre NOM
Una segona característica del client web de la IDEIB és que es pot triar el número de resultats ,
5, 10 o 100.

4.3 CENTRES SALUT PÚBLICA

Per realitzar una cerca per un topònim cal
que es seleccioni la classe CENTRES
SANITARIS que està en el requadre
desplegable anomenat CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del centre que desitja cercar en el
requadre anomenat nom.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per tipus de
topònim i o per municipi.
En el cas que es que necessitem un llistat
amb tots els centres d’un municipi o tipus
cal deixar en blanc el requadre NOM
Una segona característica del client web de la IDEIB és que es pot triar el número de resultats ,
5, 10 o 100.
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4.4 FARMÀCIES
Per realitzar una cerca per un topònim cal
que es seleccioni la classe FARMÀCIES que
està en el requadre desplegable anomenat
CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del centre que desitja cercar en el
requadre anomenat nom.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per tipus de
topònim i o per municipi.
En el cas que es que necessitem un llistat
amb tots els centres d’un municipi o un
tipus concret, cal deixar en blanc el
requadre NOM

Una segona característica del client web de la IDEIB és que es pot triar el número de resultats ,
5, 10 o 100.

4.5 ADRECES
Per realitzar una cerca per una adreça cal
que es seleccioni la classe ADRECES que
està en el requadre desplegable anomenat
CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del vial que desitja cercar en el requadre
anomenat nom i el número de portal o el
punt quilomètric en el requadre anomenat
NUM. Portal o PK.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per tipus de
topònim i o per municipi.
Una segona característica del client web de
la IDEIB és que es pot triar el número de
resultats , 5, 10 o 100.
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4.6 MUNICIPIS
Per realitzar una cerca per una adreça cal
que es seleccioni la classe MUNICIPIS que
està en el requadre desplegable anomenat
CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del municipi que desitja cercar en el
requadre anomenat nom o triar-ne un del
quadre desplegable anomenat MUNICIPIS.

Una segona característica del client web de la IDEIB és que es pot triar el número de resultats ,
5, 10 o 100.

4.7 NUCLIS
Per realitzar una cerca per una adreça cal
que es seleccioni la classe NUCLIS que està
en el requadre desplegable anomenat
CERCA PER.
Seleccionada la classe cal escriure el nom
del nucli de població que desitja cercar en
el requadre anomenat nom.
Per tal de millorar la precisió en les cerques
opcionalment, es pot filtrar per municipi.

Una segona característica del client web de la IDEIB és que es pot triar el número de resultats ,
5, 10 o 100.
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