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UTI_DATACLOUD: UTILITAT PER POSAR PER REFERÈNCIA ELS FULLS DE LA 
CARTOGRAFIA 1:5.000 i 1:25.000 
Microstation  v8i select series 3 

 
 
 
Introducció 
 
UTI_DATACLOUD és una eina per carregar per referència arxius de cartografia de forma 
massiva a l’entorn Microstation. Actualment permet carregar topogràfic E 1:5.000 i 1:25.000, 
topogràfic rasteritzat E 1:5.000 i 1:25.000 i ortofoto E 1:5.000 i 1:25.000. 
 
 
Execució de la utilitat: 

• Com a pas previ, cal que assigneu la unitat de xarxa N: a la carpeta 
\\datacloud.icc.cat\datacloud_cifs  

 
• Per començar cal obrir el DGN on es volen carregar els arxius massivament i cal posar 

per referència la malla 1:5.000 o 1:25.000. Aquestes es troben a 
N:\talls_ETRS89\dxf_unzip\5m i N:\talls_ETRS89\dxf_unzip\25m. 

 Si feu servir alguna altra malla diferent a aquestes la utilitat no funcionarà. 
 
• Un cop s’ha col·locat la malla, es posa un fence que inclogui els identificadors dels fulls 

que ens interessa carregar.  
 

 
  

• Carregar el projecte uti_datacloud. S’ha de desplegar el menú Utilidades de 
Microstation, seleccionar macro, i després Administrador de proyectos. Se’ns obrirà 
una finestra amb títol Administrador de proyectos VBA, i amb el navegador es busca 
i es selecciona el projecte uti_datacloud. 



 
 
• Per executar la macro es pot teclejar a la command window de Microstation: vba run 

uti_datacloud, o bé a la finestra del Administrador de proyectos fent clic al botó de 
la fletxeta i seleccionant la macro CarregarCarto.inici 

 

 
 
 
 



• L’aplicació té una pestanya per a cada escala, i un cop seleccionada, en el cas de 
que volguéssim carregar els topogràfics vectorials ens permet triar de carregar 
totes les capes dels fulls o bé només les que ens interessin. 

 

 
 

• el procés, a més, en el cas de la càrrega de topogràfics en format vectorial, fa les 
següents accions depenent de l’escala : 

 
o E 1:5.000: 

 a l’arxiu *tx.dgn es desactiva el nivell 1 
 a l’arxiu *ax.dgn es desctiven els nivells 1 i 58 
 a l’arxiu *px.dgn es desactiven els nivells 1,38,39,40,42,43,44,47, i 

58 i si el nivell és el 37 o el 41 es canvia el gruix de línia a gruix 2  
 als arxius *ap.dgn i *ax.dgn es desactiven les simbologies 

o E 1:25.000: 
 a l’arxiu *t.dgn es desactiva el nivell 1 
 es desactiven les simbologies dels arxius *ap.dgn, *pp.dgn i 

*ax.dgn 
 es desactiven els nivells 1 i 58 de l’arxiu *ax.dgn 
 es desactiven els nivells 1, 43 i 58 de l’arxiu *px.dgn 

 
• un cop s’han carregat tots els arxius, s’obre una finestra per notificar que el procés 

ha finalitzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


