ANNEX 2: NORMES DE DIGITALITZACIÓ I ATRIBUTS DE LA CAPA D'ENTITATS

NORMES GENERALS:
El nom del conjunt d'arxius SHAPEFILE (SHP) ha de ser: ENTITATS
Ha d'estar format únicament per elements gràfics de tipus POLIGONAL
Els polígons gràfics no es poden solapar, o, el que és el mateix, cap polígon gràfic es pot superposar a un altre.
La unió dels polígons gràfics ocuparà tot l’àmbit sense deixar cap forat (aquesta unió de polígons defineix l’àmbit). Allà on els
polígons gràfics siguin adjacents, cal que la línia que comparteixen ambdós polígons estigui formada per exactament els
mateixos nodes. Això implica que cal que el viari i el sòlrústic siguin poligonitzats.
Per definir quina és l'espai edificable s'haurà de dividir el polígon gràfic que representa l'entitat i posar el valor "SI" al camp
"EDIFICABLE".
Per definir quina és la zona destinada a reserva d'habitatge de protecció pública, caldrà dividir el polígon gràfic que representa
l'entitat i posar el valor "SI" al camp "HPP".

ATRIBUTS DEL SHAPEFILE:
CODI_CLAS

Codi de la subtipologia de la classificació del sòl (SU,SB, SBO,SR)

CODIMUIB_G

Codi normalitzat de la qualificació al sòl urbà o urbanitzable directament ordenat, sòl urbanitzable o categoria del sòl rústic a
la que pertany segons els CODIMUIB_G de l'annex 3

CODIMUIB

Codi únic en aquell municipi (amb el prefixe MUIB normalitzat) per a cada entitat que funciona com valor de relació
automàtica entre la informació gràfica i els paràmetres urbanístics. Els codis de la informació gràfica han de ser exactament
iguals en aquest camp que a les taules associades, això és, han d'estar escrits amb exactament els mateixos caràcters
(majúscules, tipus de guions, etc.). Aquest codi NO pot contenir accents, dièresis, caràcters especials o espais.

NOM

Nom de la qualificació o categoria.

EDIFICABLE

El valor "SI" (amb majúscules i sense accents) correspon a l'espai edificable de parcel·la en el tipus d'ordenació en edificació
alineada a espai públic. Reflexar aquesta àrea és sobretot rellevant quan el municipi defineix un "Índex d’intensitat d’ús referent
a la profunditat edificable". La resta de polígons gràfics no tendran cap valor en aquest camp.

HPP

Atribut que indica si es tracta d'una zona destinada a reserva d'habitatge de protecció pública (HPP). El valor "SI" (amb
majúscules i sense accents) correspon a aquells polígons gràfics destinats a HPP. Els polígons gràfics no destinats a HPP no
tendran cap valor en aquest camp.

