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Elements del visor

2.- Eines de Mapa1.- Blocs

5.- Escala del mapa 4.- Mapa de Situació

6.- Regle de zoom

3.- Botons dels 
mapes de fons
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1.- Blocs

Bloc Mostrar recursos 
a la RMB:

Visualitza els recursos 
seleccionats sobre el mapa

Bloc Cercar zona a la 
RMB:

Accedeix a una zona 
concreta del mapa: a un 
municipi, a una comarca o 
a unes coordenades 
geogràfiques.

Bloc Imprimir/Crear 
PDF:

Crea un fitxer PDF que, si 
si es desitja, es pot 
imprimir. Permet escollir
l’escala i l’angle de gir.
També es pot 
previsualitzar en el mapa 
l’àrea que s’imprimirà. Si 
s’activa Àrea d’Impressió
es pot girar l’Àrea en el 
mapa en base al punt. 
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2.- Eines de mapa

Desplaça: “Mou” el mapa amb el botó esquerra del ratolí

Apropa: Apropa el mapa en un punt o 
en una finestra amb el botó esquerra del ratolí

Allunya: Allunya el mapa actual amb el botó esquerra del ratolí

Mapa RMB: Mostra el mapa inicial de la RMB 
(Regió Metropolitana de Barcelona)
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2.- Eines de mapa

Font de les Dades: Indica la font i la data 
dels recursos del SIMAE

Activa fitxa recurs: Per a accedir a la fitxa 
d’un recurs cal activar aquesta icona, situar-se 
damunt del recurs i prèmer el botó esquerra del 
ratolí un sol cop

Google Earth: Visualitza els recursos del 
SIMAE en entorn Google Earth.

Ajuda:
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Botons dels mapes de fons:

Activa un dels tres mapes de fons disponibles:

- Mapa topogràfic (Institut Cartogràfic de Catalunya): 
Mapa amb el relleu

- Mapa satèl�lit (Institut Cartogràfic de Catalunya ): 
Foto aèria 

- Mapa esquemàtic: Límits i noms dels municipis i 
comarques de la RMB

3.- Botons dels mapes de fons
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Amagar mapa de situació

“Minimitza” el mapa de situació

Mostrar mapa de situació

“Maximitza” el mapa de situació

4.- Mapa de situació

Desplaça el mapa

Permet desplaçar el mapa del 
visor movent el requadre de  

punts vermells
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Mostra l’escala del mapa

Les escales disponibles 
comprenen la franja de 
1:4.000 a 1:750.000

5.- Escala de mapa
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Regle de zoom

(Canvia l’escala del mapa  

entre 1:4.000 a 1:750.000)

6.- Regle de zoom

Regle de zoom

(Desplaça el mapa 
dreta/esquerra/amunt/avall)


