Fitxa tècnica de la base cartogràfica digital
Resum
Nom
Format d'intercanvi
Contingut
Abast geogràfic
Data d'elaboració
Autors
Propietaris
Elements geomètrics

Hàbitats de superfície reduïda

mn334
shp
Localització (no exhaustiva) d’hàbitats de superfície reduïda no inclosos en la Cartografia
d’Hàbitats a causa de la seva escassa mida.
Província de Barcelona + Parc Natural del Montseny dins la província de Girona
Març de 2006
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, UB
Diputació de Barcelona. Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT),
Àrea d’Espais Naturals, ot.territorial@diba.cat.
Punts

Estructura
Estructura de les dades
espacials
Elements amb atributs
Estructura de les dades
alfanumèriques

Punts
Taula d’atributs pròpia

Elaboració
Procediment d'elaboració

- Buidatge de les dades del BDBC (Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya). Concretament
els inventaris dels sintàxons implicats (o, eventualment, per tàxons en aquells casos en què hi
hagi dominància absoluta d’un tàxon en un hàbitat, i que aquest pugui quedar relativament ben
definit per aquella abundància).
- Comprovació, en el cas dels inventaris, que es corresponguin bé amb l’enunciat de l’hàbitat
- Localització geogràfica mitjançant les seves coordenades UTM
- Cerca d’informació col·lateral per conèixer altres localitats d’aquests hàbitats.
- Treball de camp, si cal. Comprovacions o búsqueda de localitats noves.

Fonts principals
Fonts auxiliars
Discussió

Base de Dades de Biodiversitat de Catalunya i Cartografia d’Hàbitats de Catalunya.

Sistema de referència
Projecció cartogràfica
El.lipsoide
Datum
Origen de longituds
Origen d'altituds
Sistema de coordenades
Unitats
Escala de captura
Escala d'aplicació
Precisió d'emmagatzematge
Tolerància aplicada
Joc de caràcters

UTM
Internacional 1909
Europeu 1950
UTM, referides al fus 31
nivell mitjà del mar a Alacant
UTM, fus 31
metres
1:25.000
1:50.000
doble
0,1 m
ANSI

Informació alfanumèrica
Taules d'atributs pròpies
Taules externes associades
Descripció de les taules

mn334.dbf
mn334.dbf
CODI_XTR2 Codi caràcter de l’inventari a BDBC (Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya).
Si no es tracta de cap inventari, el codi és 00000000.
RADI Precisió estimada en la localització del punt
HAB Codi caràcter de l’hàbitat, p.ex. ‘31.34'
AUTOR_INED Autor per les dades no bibliogràfiques. A les bibliogràfiques l’autor ja és a la BDBC
DS_HAB Descripció de l’hàbitat
HIC Correspondència amb el codi d’Hàbitat d’Interès Comunitari
DS_REC Recobriment de l’hàbitat 0-100m2 (màx 10x10m), 100-1000m2 (max 31x31m) i 100010.000m2 (max 100x100)

Valors dels atributs
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