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Protocol per a la utilització de l’aplicació (app) Oruxmaps per a Smartphones i tauletes. Per a informació complementària:
http://www.oruxmaps.com
L’aplicació es descarrega i s’instal·la des del Google Play del dispositiu

1.

Passos previs: conversió dels arxius a format KML

L’aplicació només accepta format d’arxius KML o GPX, per tant prèviament a la utilització de l’aplicació, cal haver transformat els
arxius propis independentment de si és arxiu de punts, línies o polígons (límit finca, camins,...) preferentment a KML
a.

D’ArcGIS a km:Des de l’ArcTollbox de
l’ArcMap, o bé des del cercador de les
eines > executar l’eina Layer to KML
havent seleccionat els polígons qüestió de
l’arxiu indicat

b. Des de Google Earth Pro (ara de disponibilitat gratuïta) es pot crear kml directament.
https://support.google.com/earth/answer/148072?hl=es

c.

Descarregar una parcel·la del Cadastre:

Des de la web del cadastre podeu consultar les parcel.les cadastrals, ja siguin al vostre nom com a partir
d’una referència cadastral.
http://www.sedecatastro.gob.es/

Aneu a : Consulta de Datos Catastrales. Referencia Catastral
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Poseu la referencia cadastral, si la coneixeu o entreu el polígon, parcel.la de rústica.
Aneu a : Datos y Consulta Descriptiva y Gráfica

Aneu Cartografía i seleccioneu la opció : Croquis por plantas (FXCC), foto de fachada, GML

Descarregueu i guardeu l’arxiu.
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2.

Descarregueu l’aplicació de Google Play

3.

Configurar l’aplicació ORUXMaps I: Realitzar una connexió WMS

L’aplicació permet connectar-nos a servidors WMS per a obtenir cartografia de base, sempre i quant hi hagi bon accés a la xarxa.
i.

Des del navegador, accedir al portal de servidors WMS de les institucions corresponents. En el cas de l’ICGC, per a cartografia de
base en format raster, accedir http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geoinformacio-en-linia-Geoserveis/WMSi-WMTS/WMS-de-cartografia-raster/WMS-de-mapes-i-ortofotos-vigents i copiar la url del servidor

http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

5

Oruxmaps. Octubre 2016

ii. Obrir l’aplicació i prémer sobre la icona general > Nou Mapa/Abrir mapa

iii. Des de la connexió Online activada, situar-nos sobre l’opció WMS de la part superior dreta de la pantalla >> automàticament se’ns
desplegarà el creador WMS
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iv. Des de la finestra del creador WMS seguir els següents passos:
1.

Introdueix WMS URL: enganxar la url copiada en l’apartat 2.i i prémer Ok

2.

Selecciona capes: escollir la capa a utilitzar > Ok

3.

Prova el WMS (opcional) > res

4.

Introdueix propietats WMS:

5.

i.

Mínim Zoom = 0

ii.

Màxim Zoom = 20

iii.

Cacheable > activat

iv.

Descarregable > activat

v.

Nom del mapa

Prémer “Crear”

v. La connexió WMS ja està disponible des del menú Online
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4.

Carregar mapes Offline

Per a treballar amb l’aplicació Offline (sense connexió), hi ha la possibilitat de descarregar mapes localitzats de la connexió WMS.
Per a carregar els mapes Offlines, és necessari tenir connexió wifi.

i. Obrir l’aplicació i prémer sobre la icona general > Nou Mapa/Abrir
mapa

ii. Des del menú Online seleccionar la connexió WMS i posteriorment navegar pel mapa fins arribar a la zona d’interès en qüestió i
visualitzar tota la zona d’interès

iii. Des de la icona general, prémer el “Creador de mapa”
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iv. Definir el requadre de la zona d’interès mitjançant la selecció de l’extrem superior esquerre i l’extrem inferior dret > prémer la
icona verda

v. Activar tots es nivells de zoom del 0 – 20 com a descarregables, nombrar el mapa i activar la opció de no parar la descàrrega

vi. El mapa base ja està disponible des del menú Offline> seleccionar-lo
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5.

Carregar arxius KML

Cal transferir arxius a la carpeta Memòria Interna\oruxmaps\tracklogs des de l’explorador d’arxius. Es pot realitzar l’acció per
diferents vies, per exemple:
i. Descarregar els arxius kml enviats per mail > es descarreguen a la carpeta Memòria Interna\download >> es trasnfereixen a la
carpeta Memòria Interna\oruxmaps\tracklogs
ii. Connectar la tablet al PC mitjançant un cable USB i transferir els arxius a la carpeta Memòria Interna\oruxmaps\tracklogs
iii. Un cop els arxius disponibles, des de icona de Rutes > prémer “Carregar KML/GPX”

iv. Seleccionar l’arxiu en qüestió i deixar les opcions de navegació i de Log que vénen per defecte
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6.

Crear Tracks i Waipoints

Per a crear tracks (rutes enllaçades de punts georeferenciats) i waipoints (punts georeferenciats):
i. > prémer la icona dels Waipoints, donar-li nom >> acceptar

ii. Tracks > els tracks es guarden amb el nom de la data i hora de creació
1.

Activar el gravador de tracks

2.

Es visualitza el track recorregut

3.

Per guardar el track > prémer el gravador de tracks

4.

Si es vol reprendre el track iniciat, crear un nou segment o un nou track, seleccionar la opció corresponent
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7.

Traspassar Tracks i Waipoints

Prèviament a traspassar la informació, s’ha de guardar sempre en format KML, i automàticament es guarda a la carpeta Memòria
Interna\oruxmaps\tracklogs amb el nom de la data i hora de creació
i. Waipoints >
1.

Des de la icona dels waipoints, seleccionar Gestionar

2.

Seleccionar els waipoints d’interès i prémer guardar

3.

Seleccionar el format KML
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ii. Tracks >
1.

Des de la icona dels Rutes, seleccionar Gestionar tracks/rutes

2.

Seleccionar els tracks d’interès i prémer guardar

3.

Seleccionar el format KML

iii. Un cop guardats els arxius, estan disponibles a la carpeta Memòria Interna\oruxmaps\tracklogs. Accedint-hi des de l’explorador
d’arxius, es poden transferir els arxius via mail o bé via cable USB directament al PC

Resum el.laborat per:
Ramon Riera Tatché
Tècnic de la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals,
Diputació de Barcelona
Martí Rosell Ibarz
Enginyer de Forests
Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor
Contacte: mrosell@montnegrecorredor.org
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