
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencial topogràfic local (RTL) 
Base topogràfica v1.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
Especificacions tècniques 
 
30.11.2022 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

 

Índex 

1 Característiques principals ..................................................................................... 1 

1.1 Contingut ........................................................................................................................... 1 

1.2 Objectius ............................................................................................................................ 1 

1.3 Entitats responsables ........................................................................................................ 1 

1.4 Àmbit .................................................................................................................................. 1 

1.5 Tipus d’informació geogràfica ........................................................................................... 1 

1.6 Classificació PCC-INSPIRE .............................................................................................. 1 

1.7 Sistemes de referència ..................................................................................................... 2 

1.8 Actualitzacions ................................................................................................................... 2 

1.9 Drets d’ús ........................................................................................................................... 2 

2 Capes ......................................................................................................................... 3 

2.1 Relleu ................................................................................................................................. 3 

2.2 Hidrografia ......................................................................................................................... 4 

2.3 Vegetació i cobertes del sòl .............................................................................................. 5 

2.4 Transports ......................................................................................................................... 5 

2.5 Senyalització ..................................................................................................................... 7 

2.6 Poblament ......................................................................................................................... 7 

2.7 Energia i serveis ................................................................................................................ 9 

2.8 Mobiliari urbà ................................................................................................................... 10 

2.9 Toponímia ........................................................................................................................ 11 

3 Models de dades .................................................................................................... 12 

3.1 Model conceptual ............................................................................................................ 12 

3.1.1 Característiques del model ....................................................................................... 12 

4 Elaboració ............................................................................................................... 17 

5 Qualitat .................................................................................................................... 18 

5.1 Completesa ..................................................................................................................... 18 

5.2 Consistència lògica ......................................................................................................... 18 

5.3 Exactitud posicional ......................................................................................................... 19 

5.4 Exactitud temàtica ........................................................................................................... 20 

Annex A. Catàleg d’elements - Diccionari .............................................................. 21 

Annex B. Casos d’ús ................................................................................................ 99 

Annex C. Glossari de sigles i abreviatures .......................................................... 127 
 
 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

1 

1 Característiques principals 

1.1 Contingut 

Geoinformació topogràfica de referència amb cobertura total o parcial d'àmbits de gestió 
municipal o àmbits geogràfics de temàtiques específiques que requereixin informació 
topogràfica de detall. Inclou informació relativa a les següents capes: relleu, hidrografia, xarxa 
viària i altres xarxes de transport; edificis, construccions i instal·lacions; cobertes del sòl, 
toponímia i inventaris municipals. 
 
Aquesta geoinformació pot tenir diferents nivells de resolució, corresponents a escales entre 
1:500 i 1:2000, si bé la d’ús més generalitzat és l’1:1000. 

1.2 Objectius 

Els principals objectius d’aquesta geoinformació són: 

• Proporcionar una base topogràfica precisa que serveixi com a referència per al 
desenvolupament de qualsevol activitat que tingui incidència territorial a nivell municipal, 
incloent activitats de tipus tècnic, de gestió, de planificació o d’administració del territori. 

• Possibilitar la realització d’operacions i consultes d’anàlisi o incidència territorial amb 
altres conjunts de dades d’informació geogràfica, amb la possibilitat de generar mapes i 
informes. 

• Vegeu alguns exemples d’ús d’aquesta informació a l’Annex B. 

1.3 Entitats responsables 

• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

• Ens locals 

1.4 Àmbit 

Principalment zones urbanes i urbanitzables, costa i infraestructures de Catalunya. 

1.5 Tipus d’informació geogràfica 

Vectorial 2,5D / 3D 

1.6 Classificació PCC-INSPIRE 

• Conjunt PCC: Referencial topogràfic local 

• Identificador semàntic: topografia-local 
  

https://www.icgc.cat/
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1.7 Sistemes de referència 

ETRS89 UTM 31 Nord, en l’ordre Easting(X), Northing(Y), amb codi EPSG:25831. 
 
Altituds ortomètriques referides al nivell mig del mar a Alacant. 

1.8 Actualitzacions 

Variable entre actualització contínua i 4 anys, en funció de la capa i de l'àmbit territorial. 

1.9 Drets d’ús 

CC BY 4.0 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i/o Ens locals pertinents. 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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2 Capes 

La base topogràfica del Referencial Topogràfic Local (RTL) és el resultat de l’evolució i integració de la geoinformació topogràfica d’escales 
grans per optimitzar la usabilitat de la informació i la interoperabilitat amb altres bases topogràfiques d’escala més petita. 
 
En aquest capítol es detallen tots els objectes que es poden trobar a la base topogràfica de l’RTL agrupats per capes, amb una breu descripció 
de cadascuna. 
 
L’abast i nom és similar a la dels grups d’objectes de la cartografia topogràfica d’escales grans dels models precedents. 
 
Els objectes del catàleg corresponen a elements o parts d’elements del món real els quals es descriuen amb trets característics comuns a tots 
els objectes com són la representació geomètrica o la font d’informació geomètrica, i d’altres específics. 

2.1 Relleu 

En aquesta capa s’agrupen els objectes que permeten caracteritzar el relleu. 
 
Element Geometria Descripció 

Corba de nivell línia Línia que connecta punts que tenen la mateixa altitud. Dona informació gràfica de la morfologia del 
terreny però no representa cap objecte topogràfic. 

Cota altimètrica punt Punt d’altitud coneguda que permet modelar el terreny o objectes com ponts, edificis o xemeneies. 

Línia de modelatge 
d’elevacions 

línia / polígon Línia que ressegueix els punts on hi ha un canvi brusc del pendent, que no queda recollida per cap altre 
element planimètric que es consideri línia de trencament del pendent  i, que és necessària per a 
generar correctament el model d’elevacions. 

Marge de bancal línia Graó de terra, sovint amb pedres, que serveix per a separar dues feixes de diferent nivell o per a evitar 
esllavissades. 

Talús línia / polígon Zona i límit superior del terreny on s’han afegit o eliminat terres per tal d’augmentar o disminuir la seva 
alçada. També inclou els talussos naturals. 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

4 

2.2 Hidrografia 

En aquesta capa s’inclouen objectes que permeten definir la xarxa hidrogràfica lineal completa, continua i connectada, i també les masses 
d’aigua naturals i artificials i punts d’accés a la xarxa d’aigua o aigües subterrànies. 
 
Element Geometria Descripció 

Línia de costa línia Línia que separa la mar de terres, construccions i altres masses d’aigua.  

Curs fluvial línia Corrent natural d’aigua, permanent o no permanent recollit per l’eix. Es caracteritza per l’entorn. 

Massa d’aigua polígon Zona coberta d’aigua, continental o marítima, natural o artificial.  

Rambla inundable polígon Llit sec aparent d’un curs fluvial, cobert per l’aigua en les revingudes corrents. Es caracteritza per 
l’entorn i la situació. 

Canal, rec, séquia línia / polígon Eix i, si s’escau, massa d’aigua d’una construcció per al transport d’aigua de rius, embassaments, 
estanys amb finalitats de reg, navegació, drenatge o industrials. 

Canal de desguàs línia Rasa destinada a l'evacuació de l'aigua de pluja. 

Punt de desguàs punt / línia / 
polígon 

Obertura sovint protegida amb un conjunt de barres paral·leles o entrecreuades per a la recollida de 
l'aigua de pluja. 

Bassa, piscina polígon Espai tancat construït o excavat, amb finalitats de reg, industrials, de consum, ornamentals o per a 
banyistes. S’hi inclouen els estanys artificials, dipòsits descoberts, decantadors, piscifactories, rentadors 
públics, etc. 

Pou punt / polígon Construcció per a l'extracció d'aigües subterrànies. 

Punt de presa 
d’aigua 

punt / polígon Construcció per a l’extracció d’aigua mitjançant algun sistema de conduccions, d’accés a la xarxa 
d’aigua. 
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2.3 Vegetació i cobertes del sòl 

En aquesta capa s’inclouen un nombre reduït de cobertes naturals i artificials, i objectes de vegetació. 
 
Element Geometria Descripció 

Arbre  punt Planta perenne de tronc elevat i llenyós, que ordinàriament presenta branques a partir de certa altura. 

Escocell punt / polígon Clot fet al voltant de les soques dels arbres de les vies públiques per a retenir-hi l’aigua.  

Parterre polígon Àrea plantada amb flors o gespa en places, carrers, jardins o delimitant vials. 

Jardinera punt / polígon Construcció destinada a col·locar-hi plantes. 

Coberta natural del 
sòl 

polígon Àrea del territori que presenta certs tipus de recobriment del sòl de caràcter natural. 

Coberta artificial 
del sòl 

polígon Àrea del territori amb usos relacionats amb activitats extractives o de dipòsit de residus a cel obert. 

Parcel·la de 
conreu 

polígon Àrea de conreus diferents des del punt de vista d’utilització del sòl o perquè hi ha un element de 
separació entre elles (marge, camí, séquia...).  

Tallafocs línia Delimita una banda ampla de terreny que es neteja de vegetació per a evitar la propagació del foc en 
cas d’incendi. 

2.4 Transports 

La capa comprèn vies de comunicació per a vehicles o persones així com infraestructures associades. Els objectes permeten definir les xarxes 
viària i ferroviària lineals completes, continues i connectades. 
 
No es contemplen vies de navegació aèria ni vies navegables. 
 
Element Geometria Descripció 

Eix de vial línia Eix de via de comunicació destinada a la circulació de vehicles o de persones. Inclou atributs de 
sistema viari 
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Element Geometria Descripció 

Marge de vial línia Marge de via de comunicació destinada a la circulació de vehicles o de persones. 

Voral línia Límit exterior de les franges que hi ha a la vora d’algunes vies interurbanes a fi de contenir el ferm i 
donar un marge de seguretat a vehicles i vianants. 

Límit de paviment línia Línia que delimita el canvi de revestit a no revestit en un vial. 

Esplanada línia Límit d’una àrea aplanada que no queda recollida per cap altre element planimètric. 

Vorera línia / polígon Part lateral o central d’una via urbana o una carretera que permet el pas dels vianants. Generalment és 
més alta que la calçada, però en alguns casos es troba al mateix nivell. 

Via fèrria línia Via de comunicació destinada a la circulació de vehicles sobre rails.  

Transport suspès 
per cable 

línia Mitjà de transport en què el vehicle es desplaça suspès sobre cables aeris. Inclou classificació. 

Tauler de pont polígon Construcció que permet l’encreuament o la circulació a nivells diferents entre vials, ferrocarrils, canals, 
cursos fluvials. Són de longitud superior a 5 metres o d’alçada superior a 3 metres. Inclou les 
passarel·les 

Pontarró línia Construccions de mides inferiors a un pont que permeten travessar un curs fluvial, un desguàs o una 
canalització. Són de longitud igual o inferior a 5 metres i alçada igual o inferior a 3 metres. 

Passera polígon Plataforma convenientment col·locada per facilitar la mobilitat de vianants. 

Rampa punt / polígon Pendent inclinat d’accés a un nivell inferior o superior. No inclou els rebaixos de voreres. 

Túnel línia Construcció que permet l’encreuament a nivells diferents entre vials, ferrocarrils, canals, cursos fluvials. 
Inclou la boca i la paret del túnel. 

Tanca de protecció 
vial 

línia Barrera de seguretat situada a la vora d’un vial per a separar calçades de sentit contrari, o en trams 
perillosos per a impedir que els vehicles surtin de la via o puguin xocar amb elements més perillosos 
que la mateixa barrera. Inclou les barreres d’obra. 

Pista d’aeroport o 
aeròdrom 

polígon Calçada condicionada per a l’aterratge, envol i circulació d’aeronaus en aeroports i aeròdroms. 

Pista d’heliport polígon Zona per a l’aterratge i l’envol d’helicòpters. 
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2.5 Senyalització 

En aquesta capa s’inclouen objectes per a l’ordenació de la mobilitat urbana. 
 
Element Geometria Descripció 

Senyal vertical punt Senyal vertical de circulació. Inclou semàfors i parades de transport públic. 

Pòrtic de 
senyalització 

línia Estructura que passa per damunt de diverses vies i que serveix de suport a un determinat nombre de 
senyals. 

Senyal horitzontal punt Símbol de pintura de senyalització horitzontal. Inclou les fletxes de circulació, senyals de limitació de 
velocitat, de stop, de cedir el pas, de carril bici, etc. 

Pas de vianants polígon Indret senyalitzat per on els vianants poden travessar un carrer o una carretera. 

Aparcament polígon Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de vehicles o d’estacionament per a càrrega 
i descàrrega de mercaderies. 

Línia de separació 
de carrils 

línia Línia que delimita la zona destinada a un carril de circulació de vehicles. No inclou la separació de 
carrils en el carril bici. 

Línia de pintura  polígon Pintura de senyalització horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou línies auxiliars de 
vialitat, línies de prohibició, d’aturada, de parada de taxi, de parada d’autobús, etc. 

2.6 Poblament 

En aquesta capa s’inclouen edificacions i les construccions que no estiguin en altres capes. 
 
També s’hi inclouen recintes, públics o privats, destinats a usos, instal·lacions o serveis amb repercussió en l’activitat de la població. 
 
Element Geometria Descripció 

Línia de façana línia Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis. 

Mitgera línia Paret comuna que actua com a límit entre dos edificis. 
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Element Geometria Descripció 

Línia volumètrica línia Línia que recull un canvi de volum en un edifici o agrupació d'edificis. 

Línia de volada línia Línia que recull la part de la coberta que surt enfora d'una façana. 

Carener punt / línia Part més alta d’una teulada d’un edifici d’on arrenquen els vessants i/o símbol que indica la inclinació de 
l’aiguavés. 

Part d’edificació polígon Construcció, o part d'ella, coberta i estable en el temps, destinada a l'allotjament de persones, animals o 
coses, o a la producció de bens econòmics. 

Edificació lleugera polígon Edificació senzilla, construïda amb materials lleugers, caracteritzada per ser coberta amb o sense 
parets i més o menys estable en el temps. 

Construcció punt / línia / 
polígon 

Obra construïda fixa, generalment descoberta, constituïda per materials resistents i estable en el temps. 

Dipòsit cobert polígon Construcció coberta destinada a emmagatzemar aigua, combustible, cereals i derivats o altres 
productes. 

Moll, espigó polígon Obra a la vora del mar, d'un llac o d’un curs fluvial per tal de facilitar l’embarcament o desembarcament, 
per a fer de refugi de naus, per a formar un dic de defensa contra les onades, o construïda 
perpendicularment a la costa o marge de curs fluvial, per a canviar el corrent o protegir els marges. 
Inclou plataformes portuàries, rompents de formigó i embarcadors. 

Camp d’esports punt / línia / 
polígon 

Zona destinada a activitats esportives. Correspon a les pistes o camps de joc, inclou els camps de golf, 
les pistes de cars, els minigolfs i línies interiors . 

Mur de contenció línia / polígon Paret construïda per a contenir l’empenta de l’aigua, per a protegir de l’erosió un talús de terra o per a 
suportar la pressió de les terres d’un terraplè. 

Tancament línia Element que es troba en un espai descobert i circumda un espai de terreny. 

Indicador d’accés punt Lloc d’entrada i sortida d’una edificació o parcel·la. 

Barana línia Element de protecció que voreja un pont, un carrer o una plataforma, el qual s’eleva del sòl fins a una 
alçària tal que la seva vora superior pot servir de passamà. S’exclouen els passamans. 

Fita punt Senyal sobre el terreny de punts que delimiten propietats i xarxes d'hidrocarburs. 
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Element Geometria Descripció 

Pilona punt Construcció petita col·locada a la via pública per privar el pas o l’aparcament de vehicles. 

Punt de ventilació punt / polígon Obertura a la via pública, generalment al terra, protegida per una reixa i construïda amb la finalitat de 
ventilar un espai subterrani. 

Tram d’obra en 
construcció 

línia / polígon Zona en obres per a la construcció d’un traçat nou d’un vial, ferrocarril, canal o altres construccions. 

Illa urbana polígon Terreny destinat a construir-hi edificis o bé on ja s’hi ha construït, dins de nuclis urbans, urbanitzacions, 
zones industrials, comercials i de serveis; no inclou les places. Generalment queda delimitada per tres o 
més carrers. 

Recinte polígon Àrea destinada a usos, instal·lacions o serveis, que poden ser públics o privats. 

2.7 Energia i serveis 

Aquesta capa inclou objectes que formen part de les xarxes de subministrament energètic, de combustibles i telecomunicacions. 
 
Element Geometria Descripció 

Cablejat energia línia Cables suspesos entre dues torres, emprats per al transport i la distribució de l’energia elèctrica o 
comunicacions. 

Pilar, torre punt / polígon Suport, construcció o estructura destinada a sostenir les línies aèries d’energia, telecomunicacions, 
megafonia i cables per al transport per cable, o a fer de suport a un centre emissor o receptor d’ones 
per a telecomunicacions. S’hi inclouen les torres de control dels aeroports, les eòliques i les torres de 
guaita. 

Canonada línia Conducte generalment tubular destinat al transport i a la distribució de fluids o altres materials. Inclou 
les cintes transportadores.  

Fanal punt Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en una font lluminosa col·locada a 
l’extrem d’una columna o al terra o en una paret. 
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Element Geometria Descripció 

Panell solar polígon Instal·lació fixa per a l'aprofitament de l'energia de la radiació solar i produir energia tèrmica o 
fotovoltaica. Aquests panells poden estar ubicats a sobre terra, en la coberta d'edificis o formant part 
d'un parc solar. 

Armari punt / polígon Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infraestructura de la xarxa. 

Registre punt / polígon  Tapa metàl·lica del forat d’accés a una instal·lació o xarxa de serveis. 

2.8 Mobiliari urbà 

Aquesta capa inclou objectes de l’equipament instal·lat a la via pública. 
 
Element Geometria Descripció 

Aparcabicis polígon Zona on s'han ancorat suports amb la finalitat de que s’hi aparquin les bicicletes. 

Banc punt / polígon Seient col·locat habitualment en un espai públic. 

Bústia punt Receptacle públic en el qual a través d’una obertura es diposita la correspondència 

Contenidor de 
residus 

punt / polígon Recipient destinat a contenir o a transportar residus de diferents tipus. 

Dutxa punt / polígon Ubicació de brolladors d’aigua per a la higiene corporal. Inclou dutxes i rentapeus i les plataformes on 
estan instal·lades. 

Element de joc i 
esbarjo 

línia / polígon Estructura destinada a l’esbarjo generalment situada en jardins, per exemple gronxadors, balancins, 
tobogans, casetes o elements de gimnàstica. 

Expositor 
publicitari i 
informatiu  

punt / línia Objecte disposat per a situar-hi informació i o publicitat. 

Paperera punt Cistella per llençar-hi els papers i petits residus inútils. 
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Element Geometria Descripció 

Parquímetre punt Dispositiu que serveix per a mesurar el temps d’estada d’un vehicle en zones d’estacionament limitat, 
que generalment permet efectuar-ne el pagament. 

Punt de recàrrega 
elèctrica 

punt Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Telèfon públic punt Cabina oberta o tancada en què hi ha instal·lat un telèfon públic, l’estructura del qual pot ser utilitzada 
com a suport publicitari. 

2.9 Toponímia 

Els textos que donen nom o caracteritzen els objectes poden ser atributs dels propis objectes o textos que donen nom a objectes no 
representats al conjunt de dades. 
 
Element Geometria Descripció 

Àmbit de topònim punt / línia / 
polígon 

Delimitació aproximada d’un lloc o element geogràfic de tipus puntual, lineal o superficial del qual es 
coneix el topònim. 

 
 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

12 

3 Models de dades 

3.1 Model conceptual 

3.1.1 Característiques del model 

Els objectes geogràfics de la base corresponen a elements del món real o a parts d’elements 
del món real. El detall i característiques com s’ha modelat cada objecte es troba a l’Annex A. 
Catàleg d’elements - Diccionari d’aquest document i al fitxer RTLv10tpe_202201ca.xlsx amb 
la taula del model. Aquest fitxer inclou els objectes, atributs, valors dels atributs, les 
combinacions permeses dels valors dels atributs i dona indicacions relatives a l’opcionalitat. 
 
Els trets més rellevants del model de dades són: 

• Geometria 
La representació espacial dels objectes geogràfics es modela d’acord a la norma ISO 
19107:2003. Per a aquest model de dades es consideren les primitives geomètriques 
punt, línia i superfície. 
o Punt: definit per tres coordenades (X, Y, H). Correspon a la primitiva geomètrica 

GM_Point d’ISO 19107. L’atribut Geometria pren el valor /punt. 
Els objectes puntuals poden dur orientació, que es recull amb l’atribut Angle. 

o Línia: definida per una sèrie de dos o més punts diferents enllaçats de forma 
seqüencial, cadascun d’ells definit per tres coordenades (X, Y, H). Correspon a la 
primitiva geomètrica GM_Curve d’ISO 19107. Per a l’enllaç entre punts s’utilitza el 
mètode d’interpolació lineal. 
En el cas d’objectes lineals orientats l’ordre dels punts de la sèrie és un tret distintiu de 
l’objecte. Els criteris d’orientació es descriuen per a cada. 

o Superfície: definida per una línia tancada que delimita l’extensió de la superfície. Com 
en el cas anterior, els punts que defineixen la línia tancada tenen tres coordenades. 
Les superfícies poden tenir forats. Correspon a la primitiva geomètrica GM_Surface 
d’ISO 19107. L’atribut Geometria pren els valors /polígon o /polígon LOD2. 
En cap cas es forada la superfície pel límit d’un objecte del mateix tipus. 
 

       
Imatge 1. A la imatge de l’esquerra es mostra com es capten els diversos polígons del mateix 

objecte, al centre com es visualitzarien en 2D, i a la dreta en 3D. 
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Tampoc es forada la superfície pel límit d’un objecte d’un altre tipus que està situat a 
sobre. 
 

       
Imatge 2. A la imatge de l’esquerra es mostra com es capten els polígons d’objectes diferents quan 

un està sobre l’altre, al centre com es visualitzarien en 2D, i a la dreta en 3D. 

Es forada quan el límit interior indica l’absència d’objecte del mateix tipus, bé sigui per 
un objecte d’un altre tipus que arriba fins al terra o bé perquè no hi ha cap altre 
objecte. 
 

     
Imatge 3. A la imatge de l’esquerra es mostra com es capta el polígon amb forat, al centre com es 

visualitzaria en 2D, i a la dreta en 3D. 

 Es consideren /polígon: 
Si es capta el perímetre de l’objecte amb cada vèrtex situat a l’altitud que 
correspongui al lloc on es capta, tal com es mostra a la figura següent: 
 

 
Imatge 4. Exemple de polígon amb cada vèrtex a l’altitud d’on es capta. 
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O si es capta com un àrea plana amb tots els vèrtexs del perímetre a la mateixa 
altitud i coincident amb el valor de l’atribut Altitud o, si aquest no existeix, amb la 
del vèrtex més alt de la construcció o edificació. 
 

 
Imatge 5. Els polígons vermells mostren on es situen el polígons plans amb l’altitud constant. 

Els criteris per assignar el valor de l’Altitud varien segons el volum de l’objecte: si 
el volum és pla (terrassa, teulada plana, etc.), s’assigna l’altitud del volum; si el 
volum és inclinat o té formes complexes (edifici modernista, torre, etc.), s’assigna el 
del punt més alt; si el volum té carener, s’assigna l’altitud del punt més alt del 
trencament d’aigües; en volums on no es vegi clarament l’alçada (oclusions, 
ombres, etc.), s’assigna l’altitud que sembli més versemblant; i, en altres tipus de 
volums s’intenta donar una idea de l’altitud predominant. 

 Es consideren /polígon LOD2 la captació de la coberta de construccions i 
edificacions aproximant-la per polígons plans, adjacents i topològicament 
coherents a l’altura de la coberta. 
Si en les edificacions es fan mesures de les volades, els polígons inclouen el 
polígon amb la planimetria de la façana i altimetria mesurada sobre la teulada 
(vermell) i el polígon de volada, com un polígon adjacent a l’anterior (blau). 
 

 
Imatge 6. Els polígons vermells i blaus mostren respectivament com es situen les teulades i les 

volades quan es mesura la volada. 

I, si no es fan mesures de les volades, els polígons inclouen la volada. 
 

 
Imatge 7. Els polígons vermells mostren com es situen les teulades quan no es mesuren les 

volades. 
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• Topologia 
Aquesta queda reflectida en les relacions de connexió i coincidència. 
o Connexió: l’extrem d’un element connecta amb un altre element quan les seves 

coordenades coincideixen amb les coordenades d’un extrem o d’un vèrtex de l’altre 
element. 
Per a connexions 3D es garanteix la coincidència en totes les coordenades i per a 
connexions 2D només s’assegura la coincidència en coordenades planimètriques. 
 

 
Imatge 8. Els cercles representen vèrtexs de les línies, els quadrats representen extrems o nodes. 

o Coincidència: el tram comú a més d’un tipus d’objecte està duplicat. El conjunt de 
dades conté trams coincidents en planimetria o en planimetria i altitud. 

• Metadades d’objecte 
Cada objecte geogràfic té una sèrie d’atributs amb informació sobre la seva qualitat: 
o Font de dades: Informa de la font i/o el mètode emprats per a captar o actualitzar la 

geometria de l’element i de la data de la font d’informació. Es recull amb els atributs 
Font_tipus i Font_data. 

o Resolució: Indica la mida dels detalls recollits així com la proximitat als valors reals de 
mides i posició. Es recull amb l’atribut Resolució. 

o Visibilitat: Indica la visibilitat de l'element per a la seva representació cartogràfica. Es 
recull amb l’atribut Visibilitat. 

• Topònims 
En general, els noms de lloc d’objectes topogràfics es poden recollir amb l’objecte Àmbit 
de topònim i en alguns cassos es poden associar a objectes del catàleg a través de 
l’atribut Topònim. 
Els criteris per a una correcta escriptura dels topònims són els següents: 
o Els de les bases toponímiques oficials, s’han incorporat tal com hi apareixen. 
o S’escriuen en la llengua pròpia de la zona, i es segueix la normativa vigent. 
o Els noms de les serres van en majúscules; la resta, tots van en majúscula en la seva 

inicial (Mas Pla), llevat d’articles i preposicions que sempre van en minúscula (la Creu 
de Roset). També van en minúscula els genèrics i els adjectius no integrats a la part 
denotativa del topònim (Polígon industrial del Congost, granja). 

o En el cas d’edificis religiosos, si el genèric s’ha d’acompanyar del nom de l’advocació 
es prescindeix del genèric, sempre que no pugui induir a confusions, i es manté 
només l’advocació. Altrament es manté el genèric, que duu la inicial en majúscula. 

o En principi s’eviten les abreviatures, però si és necessari es poden emprar les 
següents: St. (Sant), Sta. (Santa), M. de D. (Mare de Déu), CEIP (Centre 
d’Ensenyament Infantil i Primari), AV (Associació o Associacions de Veïns), FC 
(ferrocarril). 
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• Morfologia del terreny 
La forma i elevacions del terreny queden caracteritzades per alguns dels objectes de 
l’RTL juntament amb algunes de les instàncies d’objectes que tenen assignat l’atribut 
LTP per indicar si actua com una línia de trencament del pendent del terreny o no. 

• Atributs 
A més dels atributs comuns descrits anteriorment, cada objecte geogràfic pot tenir 
associats atributs propis de domini controlat i/o de domini variable. 
o Atributs de domini controlat pels quals s’indiquen els valors d’una enumeració (domini 

fixat) o d’una llista que la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya pot 
ampliar seguint el procediment establert. 

o Atributs de domini variable on s’indica el tipus i format del camp. 
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4 Elaboració 

En el moment de captació i actualització dels objectes dins l’abast d’un conjunt de dades 
s’assignen els valors dels atributs de metadades que informen sobre les fonts de dades i els 
mètodes d’obtenció relacionats, que poden ser diversos. 
 
La representació geomètrica i els valors dels atributs varia segons el mètode de captació. 
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5 Qualitat 

La qualitat de la informació geogràfica de la base de l’RTL varia en funció del tipus de font i la 
seva qualitat, del mètode de captació i de la resolució de les dades. 
 
D’acord a la norma ISO 19157:2013 Data quality, la qualitat es descriu mitjançant els 
paràmetres de qualitat següents: completesa, consistència lògica, exactitud posicional i 
exactitud temàtica, els requisits a complir i la forma d’avaluar-ne el compliment. 

5.1 Completesa 

L’avaluació es farà sobre l’abast d’una mostra representativa d’un mínim d’un 10% de l’àrea 
recoberta pel conjunt de dades, tenint cura que inclogui la heterogeneïtat de l’àmbit i la 
rellevància dels objectes. 
 
Els criteris per determinar els tipus d’objecte de l’abast a controlar han de tenir en compte els 
següents paràmetres: font i data de la font, obligatorietat del tipus d’objecte en el conjunt de 
dades agregat. 
 
Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
El percentatge d’objectes absents de l’abast 
no serà superior al 4%. 

Es verifica per inspecció visual. 

El percentatge d’objectes excedents de 
l’abast no serà superior al 2%. 

Es verifica per inspecció visual. 

5.2 Consistència lògica 

 Els objectes de la mostra s’han recollit amb posterioritat a la data d’aprovació d’aquest plec. 
 
Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
Només hi ha objectes previstos al catàleg. Es verifica de forma automàtica que els codis 

d’objecte són al catàleg i que els valors dels 
atributs pertanyen al rang de valors definit 
per a cada atribut i objecte. 

No hi ha combinacions d’atributs no 
previstes. 

Es verifica de forma automàtica que les 
combinacions dels valors d’atributs són les 
previstes al catàleg. 

No hi ha geometries no permeses. Es verifica de forma automàtica que 
s’apliquen les condicions de representació 
geomètrica d’acord amb la resolució de 
l’objecte. No hi ha elements amb una 
superfície o longitud de mida inferior a la 
descrita al catàleg. 

Compliment de les regles geomètriques en 
el 98% dels casos. 

Es verifica de forma automàtica que no hi ha 
nusos, trams verticals, ni solapaments 
puntuals lineals ni superficials d’un mateix 
element. 
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Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
Compliment de restriccions geomètriques en 
el 95% dels casos. 

Es verifica l’aplicació de les restriccions 
geomètriques definides al catàleg per a cada 
objecte. 

Coherència semàntica en el 95% dels casos. Es verifica la coherència d’encreuaments, 
coincidències i connexions segons els tipus 
d’objecte.  

Compliment de les regles topològiques de 
coincidència i connexions en el 98% dels 
casos. 

Detecció automàtica i verificació de descon-
nexions i coincidències 2D i 3D pels diferents 
objectes. 

Els polígons de model LOD2 són plans, 
adjacents i topològicament coherents. 

Verificació automàtica. Planarietat dels 
polígons dins les toleràncies pròpies de la 
resolució de les dades. 
Coincidència planimètrica entre els trams 
que delimiten els polígons. 

Coherència altimètrica de cotes, corbes de 
nivell i objectes que representen elevacions 
en el 90% dels casos. 

La diferència d’altitud en els encreuaments 
amb el marge de vial està per sota dels 0,15 
mm per la resolució de les dades i de 0,25 
mm per a la resta d’objectes. 

Fidelitat geomètrica en el 90% dels casos Verificació automàtica d’aspectes visuals 
com punts escapats, alineació de façanes, 
ortogonalitat d’edificacions i altitud constant 
dels vèrtexs d’elements lineals i superficials 
de corbes de nivell, línia de costa i masses 
d’aigua com mar, embassaments o llacs. 

Correcció de l’orientació lineal en el 95% 
dels casos 

Es verifica l’ordre de captura dels vèrtexs 
dels elements lineals que, segons el catàleg, 
s’han de capturar en una orientació 
determinada. 

Consistència semàntica en el 90% dels 
casos 

Es verifica sobre la mostra la coherència 
d’atributs compartits pels elements que 
modelen un mateix objecte. 

5.3 Exactitud posicional 

L’avaluació de l’exactitud posicional consisteix en verificar la proximitat entre la posició 
vertadera o assumida com a tal dels objectes i la de llur representació. 
 
Els punts emprats per mesurar la bondat del producte s’han obtingut de forma independent 
als de la base de l’RTL i amb una exactitud 3 vegades millor de l’esperada. 
 
Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
La posició planimètrica absoluta del 90% 
dels punts ben definits no diferirà de la 
veritable en més de 0,2 mm per la resolució 
de les dades i un error màxim de 0,4 mm. 

EMC per component de les diferències entre 
les posicions planimètriques d’una mostra 
d’almenys 30 punts ben definits i repartits 
inferior o igual a 0,12 mm per la resolució de 
de dades. 
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Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
L’altitud absoluta del 90% dels punts acotats 
no diferia de la veritable en més de 0,25 mm 
per la resolució de les dades i un error 
màxim de 0,5 mm. 

EMC de les diferències d’altitud d’una mostra 
d’almenys 30 punts de punts acotats per a 
cadascuna de les resolucions incloses en el 
conjunt de dades inferior o igual a 0,15 mm 
per la resolució de les dades. 

5.4 Exactitud temàtica 

L’avaluació de l’exactitud o correcció dels valors dels atributs de domini fixat o variables es 
farà sobre l’abast d’una mostra representativa d’un mínim d’un 10% de l’àrea recoberta pel 
conjunt de dades, tenint cura que inclogui la heterogeneïtat de l’àmbit i la rellevància dels 
objectes. 
 
Els criteris per determinar els tipus d’objecte de l’abast a controlar han de tenir en compte els 
següents paràmetres: font i data de la font. 
 
Requisit de qualitat  Descripció del control de qualitat  
Correcció semàntica superior al 95%. Es verifica la correcció dels valors dels 

atributs de domini fixat dels elements de la 
mostra. 

Correcció dels noms geogràfics i codis 
superior al 95% 

Es verifica la correcció dels valors dels 
atributs de la mostra per comparació amb 
fonts oficials i normativa establerta. 
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Aquest annex conté per cada objecte del model la informació necessària per a relacionar-lo 
amb els objectes del món real des del punt de vista de la interpretació i de la captació. Inclou 
el nom, els criteris de captació i classificació i alguns exemples que els il·lustren. Per evitar 
duplicitats i agilitar el manteniment de la documentació no inclou informació existent en la 
taula del model, com la definició de l’objecte, els seus atributs i els valors dels atributs, i la 
combinació autoritzada d’aquests valors. No inclou tampoc referències a l’opcionalitat. 
 
Donat que el model admet tres nivells de detall, recollit en cada element amb l’atribut relatiu a 
la resolució, en el document apareixen les mides en grups tres valors separats pel caràcter 
“/”, on el primer és l’associat a la resolució 500, el segon a la resolució 1 000 i el tercer a la 
resolució 2 000. 
 
En l’apartat d’obtenció i mètode de selecció no es detallen les fases del procés, ja que poden 
variar segons la font d’informació utilitzada. Sí que es detalla com queda recollida la 
informació, però per evitar duplicacions només es donen els detalls que no queden prou clars 
a partir de la informació inclosa a la taula del model. 
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A.1 Relleu 

A.1.1 Corba de nivell 

Les corbes de nivell es capten de manera contínua i de manera que no es creuin. Si es 
restitueixen, es capten sempre en el mateix sentit. 
 
Per tal de donar continuïtat al modelatge del terreny, els trams no visibles també s’afegeixen, 
garantint la connexió amb els trams que són visibles, en particular sota ponts o altres 
construccions elevades on el terreny quedi mal o poc representat, o sota de vegetació 
espessa. La seva precisió en aquests trams pot ser inferior. 
 
No es capta la corba de nivell coincident amb la línia de costa. No es capta tampoc a l’interior 
de construccions ni de masses d’aigua, excepte en el cas dels embassaments, on poden 
estar captades si són necessàries per a generar models d’elevacions del terreny. 
 
Es capten en els vials, també sobre els pontarrons, però no sobre els ponts. 
 
En els nuclis urbans, urbanitzacions i zones industrials no cal captar-les en carrers, 
travessies, places pavimentades o voreres. 
 
Les corbes tenen una altitud múltiple de 0,5 / 1,0 /2,0 metres. En zones molt planes, incloent 
grans zones pavimentades, on aquestes altituds no són suficients per modelar el terreny 
correctament es poden densificar afegint les de la meitat de l’altitud, o d’altituds inferiors, i 
poden no tenir continuïtat quan el terreny deixa de ser molt pla. 
 
L’àrea mínima delimitada per una corba de nivell és d’almenys 0,0625 / 0,25 / 1,0 metres 
quadrats. En el cas que contingui una cota altimètrica l’àrea pot ser inferior. 
 
En els desploms que sobresurten de la vertical no es capten els segments de les corbes de 
cota inferior, per evitar encreuaments. 

A.1.2 Cota altimètrica 

Atenent a l’atribut Entorn, les classificades com a “/genèric” es col·loquen en colls, pics, caps 
d’escarpat, fons d’una depressió, confluència de cursos fluvials de dos marges, places 
urbanes, cruïlles de carrers, patis d’edificacions, esplanades, pistes esportives, capçaleres de 
pista en els aeroports i aeròdroms, interior de zones d’extracció i interior de parcel·les 
rústiques aparents. Les classificades com a “/singular” es col·loquen en ponts, molls, dics, 
espigons, xemeneies, rescloses, preses i altres construccions. Les classificades com a 
“/edifici” es col·loquen sobre els edificis a l’interior de cada volum o en el carener; en ambdós 
casos se situen sobre la zona central de l’obra. Les classificades com a “/arrencada mitgera” 
es capten en el punt d’arrencada de la paret mitgera. 
 
En els ponts i pontons es posen cotes sobre el terreny prop de sota el pont o pontó. 
 
En les vies de comunicació se situen cotes aproximadament cada 15,0 / 30,0 / 60,0 metres 
tenint cura de que quedin col·locades en els encreuaments no elevats, en les entrades de 
túnels, en el punt més alt d’un port de muntanya, o bé on hi ha un canvi de pendent. En 
autopistes i autovies se situen sobre perfils transversals de manera que hi hagi les mateixes 
cotes a cada sentit de circulació. 
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La densitat de cotes altimètriques ha de ser variable segons el tipus de terreny, en un terreny 
pla amb poques corbes de nivell o en una zona on les corbes de nivell representin un terreny 
poc uniforme, caldrà col·locar les cotes suficients perquè quedi reflectida l’altimetria. 
 
Generalment, les cotes seran equidistants horitzontalment a les dues corbes de nivell més 
properes i la distància horitzontal respecte altres elements serà almenys de 2,5 / 5,0 / 10,0 
metres, a excepció de les que són en vies de comunicació o indiquen el cim d’un pic o el fons 
d’una depressió. 
 
No es capten les cotes que es troben massa a prop d’una corba de nivell. 
 
Atenent a l’atribut Jerarquia, les que estan classificades com a “/genèric” o “/singular” poden 
prendre tots els valors; les classificades com a “/edifici” prenen en valor “/nivell3” perquè se 
seleccionen en tots els nivells de detall i només n’hi ha una en cada volum d’edifici; les 
classificades com a “/arrencada mitgera” prenen el valor “/nivell1” perquè es considera que 
només cal seleccionar-les en el major nivell de detall. 
 

 
Imatge 9. Exemples de cotes amb l’atribut de tipus classificat com a “/genèric”. 

 
Imatge 10. Exemples de cota amb l’atribut de tipus classificat com a “/singular”. 
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Imatge 11. Exemples de cotes amb l’atribut de tipus classificat com a “/edifici”. 

 
Imatge 12. Exemple de cota amb l’atribut de tipus classificat com a “/arrencada mitgera”. 

A.1.3 Línia de modelatge d’elevacions 

Les línies de modelatge d’elevacions es capten de manera que no hi hagi encreuaments 
superiors a 12,5 / 25,0 / 50,0 centímetres amb corbes de nivell o amb elements planimètrics 
recollits sobre el terreny. 
 
No hi ha encreuaments a diferent alçada entre elles, i es garanteix que, o bé estan 
connectades, o bé hi ha una distància aproximada de 20 centímetres entre un extrem d’una 
línia de modelatge d’elevacions i una altra. 
 
Són necessàries al peu d’edificis o construccions, en carrers estrets o altres situacions en 
terrenys de molt pendent on generalment no hi ha prou elements planimètrics que es 
considerin línies de trencament del pendent. En aquest cas s’han captat a una distància 
aproximada de com a màxim de 0,2 / 0,2 / 0,4 metres. 
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Imatge 13. Exemples de línies classificades com a “/línia de trencament del pendent”. 

 
Imatge 14. La línia de color verd indica per on es capta l’element classificat com a “/línia de forma MES”, la 

línia de color groc indica per on es capta la “/línia de forma MET”. El polígon del tauler del pont es capta sobre 
la construcció exterior, sobre la plataforma de circulació, i només s’usa en el modelatge d’elevacions per a 

netejar dades de sota el pont. 

 
Imatge 15. La línia de color verd indica per on es capta l’element classificat com a “/línia de forma MES”, la 

línia de color groc indica per on es capta la “/línia de forma MET”. 
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A.1.4 Marge de bancal 

Es capten per la part superior del marge. 
 

 
Imatge 16. Exemple de marge de bancal. 

A.1.5 Talús 

El cap del talús es capta amb una línia orientada, en el sentit que deixa el talús a la dreta de 
la línia. 
 
Si el peu es visible cal captar el cap i el peu com a polígon i el cap com a línia orientada 
coincident amb el tram de polígon corresponent. 
 

 
Imatge 17. Talús del tipus “/desmunt”. La part superior és una línia orientada i forma part del polígon, la part 

inferior, si és capta, només forma part del polígon. 

 
Imatge 18. Talús del tipus “/terraplè”. La part superior és una línia orientada i forma part del polígon, la part 

inferior, si és capta, només forma part del polígon. 
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Imatge 19. Talús. La línia magenta indica com es recull la línia de la part superior. La zona transparent indica 

com es recull el polígon, que es captura només quan el peu és visible. 
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A.2 Hidrografia 

A.2.1 Línia de costa 

Es capta pel límit de l’aigua i amb una altitud constant de 0 metres. 
 
Inclou el continent i les illes i illots marítims. 
 
Atenent a l’atribut Tipus_LCO, es classifica com a “/mar-riu” el tram de desembocadura on el 
polígon de mar coincideix amb els polígon de curs fluvial o canal d’aigua. Es classifica com a 
“/mar-construcció” el tram que correspon al traçat teòric de la línia de costa en el lloc on 
queda substituïda per construccions, com molls, espigons o embarcadors. En aquest cas es 
capta donant el primer punt sobre el vèrtex de la línia de costa natural, on connecta per un 
costat amb la part construïda, i l’últim punt sobre el vèrtex de la línia de costa natural, on 
connecta per l’altre costat, i s’afegeixen els punts intermedis necessaris perquè cap tram 
d’aquesta línia no quedi dins del mar. Si les construccions portuàries són molt grans, els 
punts intermedis capten esquemàticament la línia de costa. Altrament es classifica com a 
“/natural”. 
 

 
Imatge 20. La línia de color groc indica on la línia de costa es classifica com a “/natural”. 

 
Imatge 21. La línia blava indica on la línia de costa es classifica com a “/mar-construcció”. 
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Imatge 22. La línia groga indica on la línia de costa es classifica com a “/natural”, la línia blava de la zona de 

l’espigó indica el tram on es classifica com a ”/mar-construcció”, i la línia magenta la zona de la 
desembocadura del riu on es classifica com a “/mar-riu”. 

A.2.2 Curs fluvial 

Atenent a l’atribut Representació, es classifica com a “/sols per l’eix” quan la seva amplada 
és igual o inferior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres. Es classifica com a “/eix” quan l’amplada és igual o 
superior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres, i llavors es capta per l’eix teòric del curs, sobre la seva 
superfície visible, i per tant pot ser sobre l’aigua o sobre la part més baixa del llit, depenent de 
si en el moment de la captació el riu duia aigua o no; en aquest cas el polígon es capta amb 
l’objecte Massa d’aigua. 
 
En el cas de preses, rescloses, canals, recs o sèquies, es connecten els eixos a les alçades 
teòriques de l’aigua. Estan connectats amb els eixos d’altres tipus d’elements d’hidrografia. 
 
Quan és un tram ample que connecta amb altres eixos de canal o de massa d’aigua es 
classifica com a “/eix” i l’atribut Entorn pren el valor “/genèric”, per donar continuïtat a l’eix. 

 
Quan és un tram estret que connecta amb altres eixos de canal o de massa d’aigua es 
classifica com a “/eix” i l’atribut Entorn pren el valor “/connexió”. 
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En zones d’illes fluvials es capta un eix per cada braç del curs fluvial. 
 
La captació es fa en el sentit del corrent de l’aigua. En els salts d’aigua es capta un vèrtex en 
la part superior del desnivell i un altre vèrtex en la part inferior, però de manera que les 
coordenades X,Y no siguin coincidents. 
 
Atenent a l’atribut Entorn, els trams sota d’una infraestructura tipus pont o pontarró es 
classifiquen com a “/connexió”. Quan es perd i s’intueix clarament per on podria discórrer, es 
classifica com a “/connexió”, per tal de garantir la connexió de la xarxa, per exemple en zones 
on hi ha construccions de xarxa viària, a l’interior de basses o edificacions. 
 
Si no és visible perquè es troba integrat en la xarxa de clavegueram, soterrat o cobert en una 
zona urbanitzada es classifica com a “/integrat trama urbana” i “/canalitzat”; quan el seu traçat 
està poc definit a causa de filtracions i no es veu amb claredat, com per exemple en el cas 
que es trobi dins d’un bosc o agrupació d’arbres es classifica com a “/imprecís”; en ambdós 
casos l’atribut que indica el tipus de geometria segons l’amplada del tram pren el valor “/sols 
per l’eix”. 
 
Atenent a l’atribut Canalització, es classifica també com a “/canalitzat” si es troba en un tram 
d’una rambla inundable canalitzada. 
 
Atenent a l’atribut Jerarquia, els classificats com a “/sols per l’eix” prenen sempre el valor 
“/nivell3” perquè se seleccionen en tots els nivells de detall. En el cas dels classificats com a 
“/eix” poden prendre qualsevol valor de manera que per sota de l’amplada de cada resolució 
no es mostri el polígon corresponent. 
 

    
Imatge 23. A l’esquerra es mostra com es classifica com a “/eix” quan l’amplada és superior a 1,0 / 2,0 / 4,0 

metres, i a la dreta com es classifica com a “/sols per l’eix” quan l’amplada és inferior. 
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Imatge 24. El tram no visible pel pont es classifica com a “/connexió”. 

A.2.3 Massa d’aigua 

Atenent a l’atribut Tipus_MAI, es classifiquen com a “/curs fluvial” els trams de corrents 
naturals d’aigua d’amplada igual o superior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres. 
 
En tots els tipus s’hi inclouen les illes. 
 
Pel que fa a l’altitud, quan es classifica com a “/mar” té altitud de 0,0 metres. Quan es 
classifica com a “/curs fluvial” els marges es capten per la línia de nivell habitual de l’aigua, i si 
no porta aigua sobre el terreny; en els salts d’aigua es capta un vèrtex en la part superior del 
desnivell i un altre vèrtex en la part inferior, però de manera que les coordenades X,Y no 
siguin coincidents. Quan es classifica com a “/llacuna, estany” es capta pel nivell màxim de 
l’aigua i té altitud constant. Quan es classifica com a “/embassament” es capta pel nivell 
màxim de l’aigua i té altitud constant; el nivell d’aigua visible es capta com a corba de nivell 
de densificació per a ser usada en el model d’elevacions, i entre el nivell màxim i el nivell 
visible es capten tots els elements necessaris per modelar el terreny. 
 
Es recomana que el tipus “/mar” tingui una amplada mínima de 500,0 metres. 
 
L’atribut Règim pren el valor “/no aplicable” en el cas d’embassaments i del mar. 
 
A l’interior d’un embassament es capten les edificacions que s’eleven per sobre de la cota 
màxima, afegint-hi una cota altimètrica singular. 
 
Atenent a l’atribut Entorn, els trams sota d’una infraestructura tipus pont o pontarró es 
classifiquen com a “/connexió”. Quan es perd i s’intueix clarament per on podria discórrer, es 
classifica com a “/connexió”, per tal de garantir la connexió de la xarxa, per exemple en zones 
on hi ha construccions de xarxa viària, a l’interior de les basses o de les edificacions. En els 
guals es classifica com a “/genèric”. 
 
Atenent a l’atribut Jerarquia, els classificats com a “/llacuna, estany”, “/embassament” i “/mar” 
prenen sempre el valor “/nivell3” perquè se seleccionen en tots els nivells de detall. En el cas 
dels classificats com a “/curs fluvial” poden prendre qualsevol valor de manera que per sota 
de l’amplada de cada resolució no es mostri el polígon corresponent. 
 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

35 

   
Imatge 25. A l’esquerra exemple de curs fluvial, a la dreta exemple de llacuna, estany. 

A.2.4 Rambla inundable 

Es capta pel contorn aparent del llit sec del curs fluvial excloent, si n’hi ha, la zona coberta pel 
polígon de curs fluvial. Pot ser que només existeixi en un dels costats del riu. 
 
Els talussos en els marges de la rambla, l’absència o escassedat de vegetació o la presència, 
de còdols, sorres i graves defineixen el seu àmbit. 
 
En els salts d’aigua es recull un vèrtex en la part superior del desnivell i un altre vèrtex en la 
part inferior, però de manera que les coordenades X,Y no siguin coincidents. 
 
Atenent a l’atribut Entorn, els trams sota d’una infraestructura tipus pont o pontarró es 
classifiquen com a “/connexió”. En la zona de desembocadura al mar es capten coincidents 
amb la línia de costa. En els guals es classifiquen com a “/genèric”. 
 

 
Imatge 26. La figura mostra com es capta la rambla, diferenciant el tram classificat com a “/genèric” del de 

sota el pont classificat com a “/connexió”. 
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A.2.5 Canal, rec, séquia 

Atenent a l’atribut Representació, quan té amplada inferior a 0,5 / 1,0 / 2,0 metres es capta 
amb una línia i es classifica com a “/sols per l’eix”. Si és més ample es capta amb un polígon i 
es classifica com a “/polígon”, i el seu eix teòric es capta amb una línia classificada com a 
“/eix”. Quan es troba integrat en zona urbana es capta amb una línia i es classifica com a 
“/sols per l’eix”. 
 
Quan és un tram ample que connecta amb altres eixos de canal o de massa d’aigua es 
classifica com a “/eix” i l’atribut Entorn pren el valor “/genèric”, per donar continuïtat a l’eix. 
 

 
 

Quan és un tram estret que connecta amb altres eixos de canal o de massa d’aigua es 
classifica com a “/eix” i l’atribut Entorn pren el valor “/connexió”. 
 

 
 
Les línies es capten en el sentit descendent del corrent d’aigua. En els salts d’aigua es capta 
un vèrtex en la part superior del desnivell i un altre vèrtex en la part inferior, però de manera 
que les coordenades X,Y no són coincidents. 
 
L’altitud dels trams classificats com a “/sols per l’eix” és la de la construcció i si aquesta no és 
visible es capta sobre l’aigua o s’interpola. La dels classificats com a “/polígon” o “/eix” pot ser 
la de la construcció o la del terreny. Quan estan classificats com a “/túnel” o “/soterrat” el 
primer i el darrer punt tenen l’altitud de l’element visible i els punts intermedis tenen alçades 
interpolades. 
 
Atenent a l’atribut Captació_Z, quan estan classificats com a “/polígon” poden prendre els 
valors “/dalt” o “/baix”. Quan estan classificats com a “/eix” o “/sols per l’eix” prenen el valor 
“/no aplicable”. Els trams que atenent a l’atribut Estat estan classificats com a “/en projecte” 
prenen el valor “/no aplicable”. 
 
Atenent a l’atribut Entorn, els trams sota d’una infraestructura tipus pont o pontarró es 
classifiquen com a “/connexió”. Per tal de garantir la connexió de la xarxa, quan es perd i 
s’intueix per on podria discórrer es classifica com a “/connexió”, per exemple en zones on hi 
ha construccions de xarxa viària, o a l’interior de basses o edificacions. Si no és visible 
perquè es troba integrat en la xarxa de clavegueram, soterrat o cobert en una zona 
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urbanitzada es classifica com a “/integrat trama urbana”. Els eixos estan connectats amb els 
eixos d’altres elements d’hidrografia. 
 
Atenent al comportament de l’objecte respecte el model d'elevacions els trams classificats 
com a “/sols per l’eix” o “/eix” sempre prenen el valor “/no ltp”. En el cas dels trams classificats 
com a “/polígon” cal tenir en compte a més la situació en relació al terreny i la captació de 
l’altitud: 

• Situat arran del terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/terreny”, l’atribut Captació_Z 
pren el valor “/dalt” i l’atribut LTP pren el valor “/ltp”. Actua com a línia de trencament del 
pendent en el model d’elevacions. 

 

 
• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”. Si 

l’atribut Captació_Z pren el valor “/dalt”, llavors l’atribut LTP pren el valor “/no ltp”. No 
actua com a línia de trencament del pendent en el model d’elevacions. Duu una línia de 
forma al peu del canal sobre el terreny en el cas que calgui per modelar les elevacions. 

 

 
• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”. Si 

l’atribut Captació_Z pren el valor “/baix”, llavors l’atribut LTP pren el valor “/ltp”. Actua 
com a línia de trencament del pendent en el model d’elevacions. 

 

 
• Situat sobre una construcció d'una certa alçada. L’atribut Terreny pren el valor “/sobre 

construcció” i l’atribut LTP pren el valor “/no ltp”. No actua com a línia de trencament del 
pendent en el model d’elevacions. Duu una línia de forma al peu del canal sobre la 
construcció en el cas que calgui per modelar les elevacions. 

 

 
 
En els aqüeductes es capta una línia de tauler de pont paral·lela a la part exterior del canal, i 
a una distància de 20 centímetres. 
 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

38 

Per a la generació del MES i del MEE cal que l’atribut Captació_Z prengui el valor “/dalt”. 
 
Atenent a l’atribut Jerarquia, els que estan classificats com a “/sols per l’eix” prenen sempre 
el valor “/nivell3” perquè se seleccionen en tots els nivells de detall. En el cas dels classificats 
com a “/polígon” o “/eix” poden prendre qualsevol valor de manera que per sota de l’amplada 
de cada resolució no es mostri el polígon. 
 

    
Imatge 27. La línia gruixuda central d’ambdues imatges indica el lloc on es capta l’eix, que pot ser sobre el 

terreny o sobre l’aigua. Els polígons magenta indiquen per on es capta el contorn. El color blau de la imatge 
de la dreta indica que el tram de polígon i eix sota el pont es classifica com a “/connexió”. 

A.2.6 Canal de desguàs 

Inclou les cunetes de vials per on es recull o s’escola l’aigua de pluja. 
 
Es capta per l’eix, sobre la construcció i en el sentit del corrent d’aigua. 
 
En els salts d’aigua es capta un vèrtex en la part superior del desnivell i un altre vèrtex en la 
part inferior, però de manera que les coordenades X,Y no són coincidents. 
 
Pot quedar interromput per ponts, pontons, murs de contenció i construccions. No forma part 
de la xarxa hidrogràfica. 
 
Si per les dimensions del desguàs s’ha considerat necessari captar els límits de l’obra, s’han 
captat com a construcció. Les arquetes també es capten com a construcció. 
 

    
Imatge 28. Exemples de canal de desguàs d’obra. 
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Imatge 29. Exemple de canal de desguàs de terra. 

A.2.7 Punt de desguàs 

Els d’amplada inferior a 0,5 metres i longitud inferior a 1,0 metres es capten com un punt 
situat en el centre i es classifiquen com a “/embornal”. Els de longitud superior es classifiquen 
com a “/reixa”, en aquest cas els d’amplada superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres es capten pel 
contorn com a polígon i els d’amplada inferior es capten per l’eix com a línia. 
 
Els embornals s’orienten en el sentit del costat més llarg de l’element. 
 

    
Imatge 30. La reixa es capta pel contorn quan l’amplada és superior a la indicada per la resolució, i per l’eix 

quan l’amplada és inferior. 
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Imatge 31. L’embornal es posiciona pel centre. 

A.2.8 Bassa, piscina 

Les classificades com a “/bassa” es capten pel contorn exterior de la construcció, les 
classificades com a “/piscina” es capten per la paret interior de la construcció. 
 
Les piscines són sempre d’obra, també es capten les que hi ha sobre edificis o les que estan 
elevades respecte el terreny, sempre es capten per dalt, no es classifiquen respecte l’atribut 
Terreny i l’atribut LTP pren sempre el valor “/no ltp”. 
 
En el cas de les basses, atenent a la situació en relació al terreny, a la captació de l’altitud i al 
comportament de l'objecte respecte el model d'elevacions es poden donar les situacions 
següents: 

• Situat arran del terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/terreny” i l’atribut Captació_Z 
pren el valor “/dalt”. Actua com a línia de trencament del pendent en el model 
d’elevacions si l’atribut LTP pren el valor “/ltp”. 

 

 
• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”, si 

l’atribut Captació_Z pren el valor “/dalt” ,l’atribut LTP pren el valor “/no ltp”. No actua com 
a línia de trencament del pendent en el model d’elevacions. Duu una línia de forma al 
peu de la bassa sobre el terreny en el cas que calgui per modelar les elevacions. 

 

 
• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”, si 

l’atribut Captació_Z pot prendre el valor ”/baix”, l’atribut LTP pot predre el valor “/ltp” o 
“/no ltp”. Actua com a línia de trencament del pendent en el model d’elevacions. 
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Per a la generació del MES i del MEE cal que l’atribut Captació_Z prengui el valor “/dalt”. 
 

 
Imatge 32. La figura mostra el contorn exterior per on es capta la bassa de terra. 

 
Imatge 33. La figura mostra el contorn interior per on es capta la piscina. 

 
Imatge 34. La línia groga de la figura mostra el lloc per on la bassa es capta per dalt, i la línia vermella per on 

es capta sobre el terreny. 
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A.2.9 Pou 

Es capta com a punt quan és de mida igual o inferior a 0,5 / 1,0 / 2,0 metres. Es capta com a 
polígon pel contorn de l’obra construïda quan és de mida superior. 

 
Imatge 35. La línia groga mostra com es capta l’element poligonal sobre la construcció, i la línia vermella com 

es capta sobre el terreny. 

A.2.10 Punt de presa d’aigua 

Les que atenent a l’atribut Tipus_PAI estan classificades com a “/font” es capten com a 
polígon quan el diàmetre o el costat és de mida igual o superior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres, i com 
a punt, situat en el centre de l’element, si són de mida inferior. Se situen sobre el terreny o bé 
sobre l’element. 
 
Les que estan classificades com a “/hidrant”, “/boca de reg” i “/boca d’incendis” es capten 
com a punts, pel centre de l’element. L’altitud dels hidrants és la del terreny, la de les boques 
de reg i de les boques d’incendis és la de l’element. 
 

    
Imatge 36. Exemples de fonts captades sobre el terreny, a l’esquerra com a punt, a la dreta com a polígon. 
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Imatge 37. A l’esquerra es mostra el punt per on es capta l’hidrant, al centre la boca de reg i a la dreta la boca 

d’incendis. 
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A.3 Vegetació i cobertes del sòl 

A.3.1 Arbre 

Es capta pel centre del tronc a l’altitud del terreny. 
 
En plantacions agrícoles d’arbres fruiters es recullen totes les alineacions d’arbres, i dins de 
cada línia es recullen tots els arbres si estan a una distància mínima de 3,0 / 6,0 / 12,0 
metres. Si la distància és inferior es generalitzen intentant mantenir la distribució. S’assigna el 
valor que pertoqui a l’atribut Jerarquia tenint en compte la resolució. 
 
En parcs urbans i en les alineacions d’arbres al costat de vies urbanes es capten tots com a 
arbres aïllats, no com a coberta natural. 
 

   
Imatge 38. Els gràfics mostren el punt de captació de l’arbre. 

A.3.2 Escocell 

Si té formes irregulars o és de mida superior a 1,0 metres de costat o de diàmetre es capta 
com a polígon, altrament com a punt situat al centre de l’element i, en el cas que l’atribut 
Forma prengui el valor “/quadrat” s’orienta de manera que la via pública quedi paral·lela a un 
dels costats. 
 

   
Imatge 39. Exemples d’escocells captats com a punt. 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

45 

    
Imatge 40. A l’esquerra un exemple d’escocell captat com a polígon a l’alçada del terreny. A la dreta un 

exemple de polígon, en groc captat a l’alçada de la construcció i en vermell captat sobre el terreny. 

A.3.3 Parterre 

Es capta pel contorn exterior de l’àrea. En cas de vorades de parterre superiors a 0,3 metres 
d’amplada també es capta el perímetre construït amb l’objecte corresponent, com per 
exemple vorera, mur, etc. 
 
Els parterres en jardins privats dins del parcel·lari urbà només és obligatori captar-los si la 
seva superfície és superior a 25,0 / 100,0 / 400,0 metres quadrats. 
 
Atenent a la situació en relació al terreny, a la captació de l’altitud i al comportament de 
l'objecte respecte el model d'elevacions es poden donar les situacions següents: 

• Situat arran del terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/terreny” i l’atribut Captació_Z 
pren el valor “/dalt”. Actua com a línia de trencament del pendent en el model 
d’elevacions si l’atribut LTP pren el valor “/ltp”. 

 

 
• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”, l’atribut 

Captació_Z pren el valor “/dalt” i l’atribut LTP pren el valor “/no ltp”. No actua com a línia 
de trencament del pendent en el model d’elevacions. Duu una línia de forma al peu del 
parterre sobre el terreny en el cas que calgui per modelar les elevacions. 
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• Situat a certa alçària sobre el terreny. L’atribut Terreny pren el valor “/sobresurt”, l’atribut 
Captació_Z pren el valor ”/baix”. Actua com a línia de trencament del pendent en el 
model d’elevacions si l’atribut LTP pren el valor /ltp. 

 

 
• Situat sobre una construcció d'una certa alçada. L’atribut Terreny pren el valor “/sobre 

construcció” i l’atribut LTP pren el valor “/no ltp”. No actua com a línia de trencament del 
pendent en el model d’elevacions. Duu una línia de forma al peu del parterre sobre la 
construcció en el cas que calgui per modelar les elevacions. 

 

 
 

Per a la generació del MES i del MEE cal que l’atribut Captació_Z prengui el valor “/dalt”. 
 

 
Imatge 41. En parterres de vorades inferiors a 0,3 metres només es capta com a parterre. 
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Imatge 42. En parterres de vorades superiors a 0,3 metres es capta com a parterre el perímetre interior. 

A.3.4 Jardinera 

Si té formes irregulars o és més gran de 0,5 / 1,0 / 2,0 metres de costat o de diàmetre es 
capta com a polígon, altrament com a punt situat al centre de l’element. 
 

 
Imatge 43. Exemple de jardinera captada com a punt. 
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Imatge 44. En groc s’indica com es capta l’element poligonal sobre la construcció, i en vermell com es capta 

sobre el terreny. 

A.3.5 Coberta natural 

Es capten pel contorn aparent. 
 
Les plantacions de pollancres es classifiquen com a “/bosc” quan no es veu el terra; si el terra 
es veu, es capten com a parcel·les de conreu i s’hi afegeixen els arbres. Els arbres en parcs 
urbans i les alineacions d’arbres al costat de vies urbanes no es capten com a coberta, ja que 
en aquest cas es capten com a arbres aïllats. 
 
En els elements classificats com a “/bosc” es capten les clarianes, però no es foraden pels 
elements que es troben en el seu interior. 
 
Si el elements classificats com a “/bardissa o brolla” coincideixen amb altres elements 
planimètrics, es capten ambdós a una distància de 0,25 / 0,5 / 1,0 metres. 
 
En els elements classificats com a “/platja” els trams adjacents al mar són un duplicat de la 
línia de costa, els trams coincidents amb altres elements es desplacen paral·lelament fins a 
una distància horitzontal de 0,1 / 0,2 / 0,4 metres. 
 
En els tipus “/bosc” l’altitud es capta sobre el terreny o sobre la capçada dels arbres depenent 
del mètode de captació, i l’atribut LTP pren sempre el valor “/no ltp”. El tipus “/bardissa, brolla” 
es capta sobre el terreny i l’atribut LTP pren sempre el valor “/no ltp”. Els altres tipus de 
coberta es capten sobre el terreny; en els tipus “/rocam”, “/platja”, “/erm” i “/prats i pastures” 
l’atribut LTP pren sempre el valor “/ltp”, i en el tipus “/aiguamoll, maresma” l’atribut LTP pot 
prendre els dos valors “/ltp” i “no ltp”. 
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Imatge 45. Bosc. 

 
Imatge 46. Brolla 

 
Imatge 47. Platja 
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A.3.6 Coberta artificial 

Es capten pel contorn aparent a l’altitud del terreny. 
 
A l’interior de les cobertes artificials només es capten els camins que es consideren estables. 
 
A l’interior de les salines es capten les basses que estan plenes d’aigua. 
 

 
Imatge 48. Pedrera, mina a cel obert. 

 
Imatge 49. Salina. 
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Imatge 50. Abocador. 

A.3.7 Parcel·la de conreu 

Es capten pel límit aparent. 
 
Les de dimensions inferiors a 25,0 / 100,0 / 400,0 metres quadrats es tendeixen a agrupar les 
parcel·les seguint aspectes morfològics del terreny, fins a un màxim de 0,25 / 1,0 / 4,0 
hectàrees. Les parcel·les de conreu aïllades de menys d’aquesta mesura no es capten. 
 
Es capten com a parcel·les de conreu les plantacions de pollancres on es veu el terra, en cas 
contrari com a coberta natural de tipus bosc. 
 
A l’interior de cada parcel·la es capta almenys una cota altimètrica. Si el terreny no és pla es 
capten les cotes altimètriques necessàries per a reflectir-ho. 
 

 
Imatge 51. Parcel·les de conreu. 
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A.3.8 Tallafocs 

Si atenent a l’atribut Tipus_TAL està classificat com a “/tallafoc” es capten cadascun dels dos 
marges, si està classificat com a “/franja perimetral” es capta només el marge més allunyat a 
edificacions, urbanitzacions o infraestructures. Es capta a l’altitud del terreny. 
 

 
Imatge 52. Exemple de tallafocs. 

 
Imatge 53. Exemple de tallafocs “/franja perimetral”. 
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A.4 Transports 

A.4.1 Eix de vial 

Si atenent a l’atribut Tipus_VIA està classificat com a “/autopista”, “/via preferent”, “/via 
convencional”, “/via no catalogada” o “/camí” es capta de manera que quedi centrat respecte 
marges del vial. Si està classificat com a “/carrer” es pot captar per l’eix com una línia amb 
vèrtexs a les cruïlles, als canvis de direcció de la via urbana i als canvis de rasant. Es capten 
suficients vèrtexs per tal de representar correctament l’eix aparent planimètric de la via i el 
seu perfil altimètric. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_VIA està classificat com a “/corriol” o “/via pedalable” es capta per 
l’eix. 
 
Hi ha un node a les interseccions amb altres eixos de vial, incloent els carrils d’acceleració i 
desacceleració. En creuaments a diferent nivell no hi ha un node en el punt de creuament. Si 
atenent a l’atribut Tipus_VIA està classificat com a “/via pedalable” se segmenten a tots els 
punts on hi ha un canvi de paviment, per exemple quan es passa de calçada a vorera, i als 
creuaments amb altres eixos de vies pedalables. 
 
Quan l’eix d’un vial que té marges connecta amb altres eixos de vials amb marges l’atribut 
Entorn pren el valor “/genèric” i es manté el valor de l’atribut Revestiment, per donar 
continuïtat a l’eix. 

 
 

Quan l’eix d’un vial sense marges connecta amb altres eixos de vials amb marges l’atribut 
Entorn pren el valor “/connexió” i es manté el valor de l’atribut Revestiment, per donar 
continuïtat a l’eix. 
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Es capten a l’interior d’esplanades i límits de paviment quan és necessari per donar 
continuïtat a la xarxa viària. 
 
A l’interior de pedreres, abocadors, esplanades, solars, parcel·les rústiques aparents i zones 
de moviment de terres, només es capten els eixos de camins i corriols que es consideren 
estables. 
 
En zones de muntanya amb vegetació abundant és possible que alguns camins i corriols 
només s’hagin pogut captar en part del recorregut, en el cas de vials revestits s’ha intentat 
interpretar el traçat de manera que sigui el més continu possible. 
 

    
Imatge 54. Exemples d’eix de vial en una carretera, un camí i una via pedalable. 

   
Imatge 55. Exemples d’eix de vial en un carrer i un corriol . 

Si la calçada està desdoblada es capta un eix per cada calçada, i en els encreuaments, 
rotondes, places i vials d’accés els eixos es capten de manera que es pugui interpretar la 
navegabilitat completa de vianants i vehicles. 
 

   
Imatge 56. Exemples d’eixos de vials en rotondes i encreuaments. 
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Imatge 57. Els eixos d’una via pedalable se segment en els canvis de paviment. 

A.4.2 Marge de vial 

En les carreteres es capten per les línies de pintura que limiten la calçada, si no existeixen 
línies de pintura es capten pel límit de paviment. Amb aquest objecte no es capten les línies 
de pintura que separen els carrils o els ratllats zebrats que marquen illots o llàgrimes. Si la 
calçada està desdoblada es capten els dos marges per cada sentit de circulació. 
 
En els camins es capten pels límits de la zona on es pot circular. 
 
En les carreteres i camins si coincideixen amb altres elements es capten tots. 
 
En els carrers es capten només els marges que no queden definits per altres elements. 
 
En les vies pedalables es capten els marges de les especialment condicionades per al trànsit 
de bicicletes o vehicles de mobilitat personal, que estan segregades del trànsit motoritzat i 
que discorren per espais oberts, parcs, jardins o boscos. En aquest cas es capten només els 
que no queden definits per altres elements. 
 
Quan hi ha un encreuament al mateix nivell d’un vial amb diferent valor de l’atribut 
Revestiment els marges del que pren el valor “/no revestit” queden tallats i s’han de 
connectar, quan l’encreuament és entre vials que tenen el mateix valor, els marges es tallen. 
 

 
Imatge 58. La imatge de l’esquerra s’indica com es tallen i connecten els marges quan el revestiment és de 

tipus diferent, i la de la dreta quan és del mateix tipus. 

A l’interior de pedreres, abocadors, esplanades, solars, parcel·les rústiques aparents i zones 
de moviment de terres, només es capten els marges de vials que es consideren estables. 
 
En zones de muntanya amb vegetació abundant és possible que alguns camins només 
s’hagin pogut captar en part del recorregut, en el cas de vials revestits s’ha intentat interpretar 
el traçat de manera que sigui el més continu possible. 
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On s’acaba un vial revestit es capta una línia de Límit de paviment. On s’acaba un camí, si 
no connecta amb algun altre element com parcel·la de conreu, esplanada de terra, pontarró, 
etc. s’uneixen ambdós marges de manera que quedi tancat. 
 

   
Imatge 59. Exemples de marge de vials en una autopista, un camí i una via pedalable. 

A.4.3 Voral 

Es capta pel límit de la part exterior del voral i sobre el terreny. 
 

    
Imatge 60. Exemples de vorals. 

A.4.4 Límit de paviment 

Es capten on s’acaben els vials revestits dins dels marges que els delimiten. Si el límit de 
paviment no queda ben definit, es pot captar simplificat i es pot reduir a una línia que vagi 
d’un marge del vial fins a l’altre amb un vèrtex sobre la calçada. 
 
No s’hi inclouen els límits de paviment paral·lels als marges d’un vial asfaltat, que es capten 
com a voral. 
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Imatge 61. Exemples de límits de paviment. 

A.4.5 Esplanada 

Es capten pel contorn quan tenen una superfície superior a 4,0 / 4,0 / 16,0 metres quadrats. 
 
Les que atenent a l’atribut Revestiment estan classificades com a “/no revestit” queden 
interrompudes on arriba un camí. 
 
En les que atenent a l’atribut Revestiment estan classificades com a “/revestit” s’hi inclouen 
els trams de carreteres abandonades, les zones d’aparcament o de descans, les zones 
pavimentades i enrajolades que no s’hagin recollit amb cap altre element planimètric. 
 

 
Imatge 62. Exemple d’esplanada no revestida. 

A.4.6 Vorera 

Si l’atribut Resolució pren el valor “/500” es capten totes. Si pren el valor “/1000” o “/2000” es 
poden captar totes o només les que tenen una amplada superior a 0,3 / 0,6 metres, i si 
alguna passa a ser massa estreta per a ser recollida es pot trobar oberta. 
 
Inclou la vorada de voreres sense pavimentar. 
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Les voreres a nivell es capten de manera que, en general, els embornals quedin fora. 
 
Les voreres interiors només es capten quan no queden definides per altres elements. 
 

    
Imatge 63. A l’esquerra exemples de vorera, les línies en color groc mostren com es capten sobre l’element i 

en vermell com es capten sobre el terreny. A la dreta exemples de voreres a nivell. 

 

Imatge 64. Exemples de vorera exterior amb rebaix, en color blau per accés de vehicles, en verd per accés de 
vianants. 

 

Imatge 65. Exemples de vorera exterior de color vermell i interior en groc. 
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Imatge 66. La imatge mostra un exemple de polígon de vorera. 

A.4.7 Via fèrria 

Es capta per l’eix teòric situat entre els dos rails, i a l’altitud dels rails. En el cas de multiplicitat 
de vies cal recollir-les totes. 
 
Si cal per modelar les elevacions, a cada costat i paral·lela al traçat de l’eix es capta una 
Línia de modelatge d’elevacions del tipus “/línia de forma MET”, o del tipus ”/línia de forma 
MEE” en el cas de què el ferrocarril es trobi sobre un pont. 
 

 
Imatge 67. Exemple de vies fèrries. 

A.4.8 Transport suspès per cable 

Es capta amb trams rectes amb els extrems coincidents amb planimetria amb els centres 
dels elements que sustenten els cables, i l’altitud de cada punt és la d’aquests elements o 
sobre el terreny. 
 
Quan hi ha més d’un cable es capta una sola línia. 
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Imatge 68. Exemple de transport suspès per cable. 

A.4.9 Tauler de pont 

Es capten pel perímetre exterior de la construcció amb cada vèrtex a l’altitud del tauler. En 
cas de coincidir planimètricament amb barana o tanca de protecció vial, es capturaran 
ambdós elements. Els estreps del pont es recullen com a mur de contenció. 
 
En la zona central de l’obra se situa almenys una cota altimètrica singular, que juntament 
amb les cotes altimètriques sobre el terreny donen idea de l’alçada del pont. 
 
Si es necessari per modelar correctament les elevacions, es capten línies de forma sobre el 
terreny al peu de la construcció. 
 
Sota els ponts s’han de recollir els elements necessaris per a modelar correctament el terreny 
i les xarxes d’hidrografia i vialitat. 
 

 
Imatge 69. Exemple de tauler de pont. 
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Imatge 70. Exemple de tauler de pont que mostra com es capta per la part externa de la construcció. 

A.4.10 Pontarró 

Es capten pel perímetre amb cada vèrtex a l’altitud de la construcció. 
 

    
Imatge 71. Exemples de pontarrons. 

A.4.11 Passera 

Es capta pel contorn exterior amb cada vèrtex a l’altitud del tauler. 
 
En les passeres de platja només es capten els trams fixos de passera, no es capten els trams 
temporals. 
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Imatge 72. Exemples de passeres. 

A.4.12 Rampa 

El polígon es capta pel contorn i sobre la superfície construïda. 
 
El punt es capta en el centre de la part més alta de la rampa, sobre el terreny, i orientat en 
sentit descendent. Es capta una cota altimètrica a la part més baixa. 
 

    
Imatge 73. Exemples de rampes. 

A.4.13 Túnel 

La boca del túnel es capta pel contorn exterior de la construcció. Si presenta una secció 
inclinada es capta amb els punts necessaris per indicar-ne el contorn. 
 
Les parets del túnel es capten per la base de la paret. 
 
Els estreps de la boca del túnel es recullen com a mur de contenció. 
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Imatge 74. Exemples de boca de túnel. 

 
Imatge 75. Exemple de paret de túnel. 

A.4.14 Tanca de protecció vial 

Es capten per l’eix. 
 

    
Imatge 76. Exemples de tanques de protecció de vials. En color groc es mostra com es capta sobre l’element, 

i en vermell com es capta sobre el terreny. 
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A.4.15 Pista d’aeroport o aeròdrom 

Es capta sobre el terreny per les línies de pintura que limiten la zona per on circulen les 
aeronaus. Quan no hi ha línies de pintura es capta pel límit de paviment o de terra. 
 
Quan hi ha encreuaments de pistes del mateix tipus de revestiment els marges es tallen i es 
connecten amb els marges de les altres pistes. 
 

 
Imatge 77. Exemple de pista d’aeroport. 

A.4.16 Pista d’heliport 

Es capten per la línia de pintura que delimita la zona on s’enlairen o aterren els helicòpters. 
Quan no hi ha línies de pintura es capta pel límit de paviment, de terra o de la construcció. 
 
Es capten els que es troben sobre el terreny i també els que es troben sobre un edifici. Quan 
es troben sobre un edifici es capten per la cota més alta de cada vèrtex, altrament es capten 
sobre el terreny. 
 

    
Imatge 78. Exemples de límits de pistes d’heliports. 
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A.5 Senyalització 

A.5.1 Senyal vertical 

Es capten pel centre de l’element de suport. S’orienten en el sentit de lectura del senyal. 
 
Quan hi ha coincidència entre dos o més senyals verticals del mateix tipus es poden captar 
tots superposats. 
 
Quan hi ha coincidència amb altres elements puntuals verticals, com fanals, pals o pilars, es 
capten tots superposats. 
 

   
Imatge 79. Exemples de senyals verticals, a l’esquerra de columna, al centre de paret i a la dreta de pòrtic. En 

groc s’indica com es capta sobre el senyal, i en vermell com es capta sobre el terreny. 

     
Imatge 80. Exemples de senyals verticals de parada de transport públic i de semàfors de columna i suspès. 

En groc s’indica com es capta sobre el senyal, i en vermell com es capta sobre el terreny. 

A.5.2 Pòrtic de senyalització 

Es capta com una línia amb els vèrtexs en els dos punts de suport. 
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Imatge 81. Exemple de pòrtic de senyalització. En groc s’indica com es capta sobre el pòrtic, i en vermell com 

es capta sobre el terreny. 

A.5.3 Senyal horitzontal 

En les fletxes de senyalització el punt se situa a l’inici de la fletxa, en la resta de senyals el 
punt se situa en el seu centre aproximat. S’orienta segons el sentit de lectura del senyal en el 
terreny. Es capta sobre el terreny. 
 

  
Imatge 82. Exemples de senyals horitzontals de fletxes de senyalització. 

   
Imatge 83. Exemples de senyals horitzontals de cediu el pas, stop i límit de velocitat. 

     
Imatge 84. Exemples de senyals horitzontals de carrils bus, taxi i bici. 
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A.5.4 Pas de vianants 

Es capta sobre el terreny per les línies exteriors que defineixen l’amplada del pas de vianants. 
 

 
Imatge 85. Exemple de pas de vianants. 

A.5.5 Aparcament 

Es capta sobre el terreny pel contorn de la zona exterior que delimita la zona 
d’estacionament. 
 

   
Imatge 86. A l’esquerra exemple d’aparcament lliure, a la dreta d’aparcament de càrrega i descàrrega. 

A.5.6 Línia de separació de carrils 

Es capta per l’eix de la línia de pintura que separa els carrils o pel centre dels elements 
separadors. Es capta sobre el terreny. 
 
Quan la línia de separació de carrils es doble es capten dues línies. 
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Imatge 87. Exemple de línia de separació de carrils. 

A.5.7 Línia de pintura 

Si la zona de pintura es més ampla de 0,15 / 0,30 / 0,60 metres es capten com a polígon pel 
contorn de la pintura, si és més estreta es capta per l’eix. Se situa sobre el terreny. 
 
Inclou les línies de separació de places d’aparcament. En els passos de vianants es poden 
captar les franges pintades. 
 
Es capten com a línies les que limiten zones excloses de circulació i que no s’han captat com 
a marge de vial ni com a línia de separació de carrils, només quan la distància a altres 
elements és superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres. 
 

 
Imatge 88. Exemples de línia de pintura. En color rosa les que es capten com a polígon, en color blau les que 

es capten com a línia. 
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A.6 Poblament 

A.6.1 Línia de façana 

Es capta pel límit exterior dels edificis o agrupacions d’edificis, amb un vèrtex a cada canvi 
d’alineació horitzontal. 
 
Pot incloure les parts voladisses com ràfecs i cornises, però no els balcons ni cossos sortints 
que només hi ha en alguna de les plantes. 
 
Es capta en els patis interiors no edificats que estan a l’alçada del terreny, i en aquest cas es 
classifica com a “/interior”. En illes de ciutat jardí o d’habitatges aïllats, on cap tram de façana 
coincideix amb el front d’illa, es classifica com a “/exterior”. 
 
Es capta també en els trams coberts sota porxos, sota ponts o sota altres edificacions. Quan 
les façanes cobertes coincideixen amb mitgeres o línies volumètriques es capten ambdós 
elements. Pot haver façanes cobertes construïdes sota balmes, a l’entrada de coves 
habitades, o ocultes perquè hi ha una construcció a sobre o està semisoterrada. 
 
En general no es capta en edificis en construcció o en ruïnes. No es capta en edificacions 
lleugeres. 
 
Junt amb Mitgera, Línia volumètrica i Línia de volada delimiten polígons de l’objecte Part 
d’edificació. En el cas de parts d’edificació semisoterrades es recomana buscar fonts 
d’informació que permetin afegir façanes ocultes per tancar el polígon. 
 

 
Imatge 89. La línia de color groc mostra la façana que es captaria de restitució i la fúcsia la de després 

d’incorporar les dades de revisió de camp. 
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Imatge 90. En color groc es mostra com es capta la línia de façana sobre la cota més elevada de cada vèrtex, 

i en vermell com es capta sobre el terreny. 

 

Imatge 91. En color groc es mostra com es capta la línia de façana coberta. 

    
Imatge 92. En ambdues imatges la línia de color groc indica la façana exterior i la de color blau la façana 

interior. 
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A.6.2 Mitgera 

Es capta per la línia que indica una separació aparent d’edificis, amb un vèrtex a cada canvi 
d’alineació horitzontal. Els extrems han de connectar en planimetria amb un punt de la façana 
o d’una altra mitgera. La cota d’arrencada de mitgera ha de coincidir en planimetria amb un 
extrem de la mitgera. 
 
Si coincideix amb una línia volumètrica només es captura com a mitgera. 
 
En general no es capta en edificis en construcció o en ruïnes. No es capta en edificacions 
lleugeres. 
 
No hi ha mitgeres en les parts d’edificació classificades com a “/volada”. 
 
Junt amb Línia de façana i Línia volumètrica delimiten polígons de l’objecte Part 
d’edificació. 
 

 
Imatge 93. Exemple de mitgeres. 

A.6.3 Línia volumètrica 

Es capten aquelles línies que indiquen una diferència d’alçades entre volums contigus de 
més de 4,0 / 4,0 / 16,0 metres quadrats, donant punts en tots els canvis d’alineació horitzontal 
i iniciant la captació sempre pels volums més elevats. Els extrems han de connectar en 
planimetria amb un punt de la façana, d’una mitgera o d’una altra línia volumètrica. 
 
Excepcionalment es capten línies interiors que ajuden a reflectir l’estructura dels edificis. On 
hi ha claraboies es capten per la part més exterior de la coberta, sense intentar interpretar a 
través del material translúcid o transparent. 
 
Si coincideix amb una mitgera només es captura com a mitgera. 
 
No es capta en edificis en construcció, en ruïnes ni en edificacions lleugeres. 
 
No hi ha línies volumètriques en les parts d’edificació classificades com a “/volada”. 
 
Junt amb Línia de façana i Mitgera delimiten els polígons de l’objecte Part d’edificació. 
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Imatge 94. Exemples de línies volumètriques. 

A.6.4 Línia de volada 

Es capta pel límit exterior de les parts voladisses dels edificis o agrupacions d’edificis: ràfecs, 
cornises i voladissos, donant punts en tots els canvis d’alineació. No inclou els balcons ni 
cossos sortints que només hi hagi en alguna de les plantes inferiors. 
 
Junt amb Línia de façana delimiten polígons del tipus “/volada” de l’objecte Part 
d’edificació. 
 

 
Imatge 95. En color groc es mostra la línia de volada. 

A.6.5 Carener 

Es capta la línia del carener de màxima altitud i s’afegeix un punt orientat per a cada vessant 
que indica el sentit de caiguda de l’aigua. 
 
Quan coincideix amb altres elements pot ser que la línia no es capti, i només es capti el punt. 
 
Coincideixen amb parts del perímetre de polígons LOD2 de l’objecte Part d’edificació. 
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Imatge 96. Exemples de careners. 

A.6.6 Part d’edificació 

La geometria “/polígon” es capta per l’exterior de la part de la construcció. També es pot 
derivar com a polígon pla a partir de les línies de façana, les mitgeres, línies volumètriques, 
línies de volada o altres objectes, com per exemple mur de contenció o muralla. 
 
La geometria “/polígon LOD2” es capta la coberta per la part més alta i aproximant-la per 
polígons plans, adjacents i topològicament coherents. Les estructures molt complexes, com 
cúpules, teulades corbades, etc. s’aproximen per diversos plans. 
 
Pot incloure les parts voladisses com ràfecs i cornises, i aquestes poden o no estar 
classificades com a “/volada” en l’atribut Tipus_PED. Les parts d’edificació del tipus “/cos 
sortint” es capten si la font de dades ho permet. No inclouen els balcons. 
 
En les parts d’edificació de tipus “/soportal” en l’atribut Altitud s’assigna l’altitud del sostre que 
sembli més versemblant. 
 
En les parts d’edificació de tipus “/teulada” no es capten xemeneies, finestres o llucanes. 
 
Només es capturen els que tenen una superfície superior a 4,0 / 4,0 / 16,0 metres quadrats, 
en el cas dels porxos a resolució 500 es capturen tots i a resolució 1000 i 2000 els que tenen 
una mida superior a 2,0 / 8,0 metres quadrats. 
 
Si atenent a l’atribut Estat està classificat com a “/en construcció” es capta el perímetre 
exterior i no es capten volums. Està classificat com a “/en ruïnes” quan manca una part 
important de la teulada, i s’inclouen en aquesta classificació les d’interès arqueològic. En 
ambdós casos l’atribut Tipus_PED pren el valor “/no aplicable”. 
 
El polígon pot dur assignada a l’atribut Referència_cadastral la referència cadastral de la 
parcel·la corresponent de la Direcció General del Cadastre. Quan una edificació està 
composada per diversos polígons de part d’edificació, s’assigna la mateixa referència 
cadastral de parcel·la a cadascun d’ells. Només es consideren les parcel·les cadastrals de 
tipus urbà i descompte i es descarten les parcel·les de tipus rústica i resta. 
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Imatge 97. Exemples de parts d’edificació. 

 

Imatge 98. Exemple de part d’edificació classificada com a “/soportal”. 

A.6.7 Edificació lleugera 

Es capta pel contorn. En el cas d’ascensors inclinats es capta tot l’àmbit de la seva 
infraestructura. 
 
No es capten els tendals. 
 

     
Imatge 99. D’esquerra a dreta exemples d’edificacions lleugeres classificades respectivament com a “/cobert”, 

“/marquesina” i “/ascensor”. En color groc es mostra com es capta sobre l’edificació, i en vermell sobre el 
terreny. 
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Imatge 100. D’esquerra a dreta exemples d’edificacions lleugeres classificades respectivament com a 

“/edicle”, “/pèrgola” i “/caseta ONCE”. En color groc es mostra com es capta sobre l’edificació, i en vermell 
sobre el terreny. 

   
Imatge 101. D’esquerra a dreta exemples d’edificacions lleugeres classificades respectivament com a “/vàter 

públic”, “/quiosc” I “/bicibox”. En color groc es mostra com es capta sobre l’edificació, i en vermell sobre el 
terreny. 

   
Imatge 102. D’esquerra a dreta exemples d’edificacions lleugeres classificades respectivament com a 

“/caseta transformadora” i “/hivernacle”. En color groc es mostra com es capta sobre l’edificació, i en vermell 
sobre el terreny. 

A.6.8 Construcció 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/escala” es capta el perímetre com 
a polígon, els esglaons com a línies i el sentit d’orientació ascendent com a punt. 
 
En la via pública si l’atribut Resolució pren el valor “/500” es capten tots els esglaons, per 
valors “/1000” i “/2000” es capten tots quan l’estesa o fondària és superior a 0,5 / 1,0 metres, i 
quan és inferior es capten el primer esglaó i el darrer sobre la construcció i la resta es 
distribueixen uniformement. En les zones privades es pot captar el primer esglaó i el darrer 
sobre la construcció i la resta es poden distribuir uniformement. S’assigna el valor que 
pertoqui a l’atribut Jerarquia tenint en compte la resolució. 
 
Els marxapeus i esglaons dels llindars es capten només quan l’atribut Resolució pren el 
valor “/500”, i llavors l’atribut Jerarquia pren el valor “/nivell1”. 
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Imatge 103. A l’esquerra exemple d’esglaons a resolució 500, al mig a resolució 1000 i a la dreta a resolució 

2000. 

El punt de sentit d’orientació ascendent està situat al centre d’un dels esglaons inferiors i 
s’orienta cap a amunt de manera que quedi perpendicular als esglaons superiors. Se situa al 
llarg dels esglaons amb més o menys freqüència segons la longitud i canvis d’orientació de 
l’escala. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/escala mecànica” es capta el 
perímetre com a polígon i el sentit d’orientació ascendent com a punt, no es capten els 
esglaons. 
 

    
Imatge 104. Les imatges mostren com es capta el polígon i el punt amb el sentit d’orientació ascendent. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/monument” es capta pels contorns 
més significatius. Es capta pel perímetre de cadascuna de les parts com a polígon quan té 
una amplada superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres, i per l’eix com a línia quan és d’amplada 
inferior. També poden estar captades les línies interiors que ajudin a reflectir l’estructura de 
l’obra. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/xemeneia industrial” es capta un 
polígon pel perímetre exterior de la sortida de fums i un altre polígon pel perímetre de la base 
si la separació entre ambdues línies és superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres. Les xemeneies de 
menys de 0,5 / 1,0 / 2,0 metres de costat no es capten. Es situa una cota singular a la sortida 
de fums. 
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Imatge 105. Exemples de xemeneies, a la part superior es mostra com es capta la sortida de fums, i a la 

inferior com es capta la base. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/columna” es capta pel perímetre 
com a polígon quan fa més de 0,5 / 1,0 / 2,0 metres de costat, i com a punt quan és de mida 
inferior. L’altitud és la del peu de la columna. Es capten les columnes ocultes. 
 

 
Imatge 106. Exemple de columna. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/muralla” es capta pel perímetre 
com a polígon per sobre de la construcció. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/resclosa” es capta pel perímetre 
com a polígon quan té una amplada superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres, i per l’eix com a línia 
quan és d’amplada inferior, sempre per la part més alta de la construcció. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/presa” es capta pel perímetre de 
cadascuna de les parts de la construcció com a polígon, sempre per la part més alta de la 
construcció. 
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Imatge 107. Exemple de presa. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/andana ferrocarril” es capta pel 
perímetre com a polígon per la part més alta de la construcció. 
 

 
Imatge 108. Exemple d’andana de ferrocarril . 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/plataforma bus” es capta pel 
perímetre com a polígon. 
 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

79 

 
Imatge 109. Exemple de plataforma de bus. En color groc es mostra com es capta sobre la construcció, i en 

vermell com es capta sobre el terreny. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/cementiri” es capta pel perímetre 
de cadascuna de les parts de la construcció com a polígon. 
 

    
Imatge 110. A la imatge de l’esquerra exemples de cementiri, a la de la dreta en color groc es mostra com es 

capta sobre la construcció, i en vermell com es capta sobre el terreny. 

Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/pas elevat” es capta el perímetre 
exterior de la construcció amb cada vèrtex a l’altitud del tauler. 
 
Si atenent a l’atribut Tipus_CNS està classificada com a “/altres” es capta pel perímetre de 
cadascuna de les parts de la construcció com a polígon quan cadascuna té una amplada 
superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 metres, i per l’eix com a línia quan és d’amplada inferior. També 
poden estar captades les línies interiors que ajudin a reflectir l’estructura de l’obra. 

A.6.9 Dipòsit cobert 

Es capta pel perímetre com a polígon els d’àrea igual o superior a 0,4 / 0,4 / 1,6 metres 
quadrats. 
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Imatge 111. En color groc es mostra com es capta el dipòsit sobre la cota més elevada de cada vèrtex, i en 

vermell com es capta sobre el terreny. 

A.6.10 Moll, espigó 

Es capta pel perímetre que el delimita, també es capten els canvis de volum. 
 
Quan l’atribut Tipus_MOL pren el valor “/espigó” l’altitud es capta sobre la construcció i sobre 
l’aigua. 
 

 
Imatge 112. En l’exemple es mostra com es capta el tipus “/moll”. 

 
Imatge 113. En l’exemple es mostra com es capta el tipus “/espigó”. 
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A.6.11 Camp d’esports 

En els polígons es capta el perímetre de les pistes o zones de joc a l’altitud del camp 
d’esports. Si hi ha trams on no està prou definit, es dibuixa per on s’intueix que és. A més a 
més, sempre que es pugui s’afegeixen les línies interiors del camp o pista i es classifica el 
tipus amb el valor “/no aplicable”. 
 
Dins de les pistes es capten almenys dues cotes altimètriques de manera que defineixin la 
línia de màxim pendent. Les cotes dels camps d’esports sobre edificis es capten com a cota 
singular. 
 
En les de tipus “/volei platja” es capta la línia recta entre els dos pals que sostenen la xarxa, 
només en el cas de les xarxes estàndard de 9 metres de longitud. En les de tipus “/futbol 
platja” es capta la línia recta entre els dos pals verticals, o sigui la projecció del pal horitzontal. 
 
En les de tipus “/corfbol platja” es capta el punt en el centre de la base del pal i s’orienta en el 
sentit on hi ha la cistella. 
 
En les de tipus “/altres” s’hi inclouen les pistes d’esquí. 
 

 
Imatge 114. Exemple de camps d’esports, en color fúcsia el polígon, en color groc les línies interiors. 

   
Imatge 115. Exemples de camps d’esports de la platja. 

A.6.12 Mur de contenció 

Es capta com a polígon cadascuna de les parts si l’amplada és superior a 0,25 / 0,5 / 1,0 
metres en planimetria, o si ho és l’amplada entre el cap i el peu, i com a línia si és més estret. 
 
També poden estar captades les línies interiors que ajudin a reflectir l’estructura de l’obra. 
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Respecte el comportament del model d'elevacions en els murs de contenció lineals es poden 
donar les situacions següents: 

• Si està construït arran del terreny, llavors està classificat amb el valor “/ltp” i, per 
qualsevol valor de l’atribut Captació_Z, duu una línia de forma sobre el terreny paral·lela 
que capta la diferència d’altituds. A l’esquerra es mostra un mur de contenció construït 
arran del terreny captat per dalt, a la de la dreta captat per baix. 

 

 
• Si sobresurt del terreny i l’atribut Captació_Z pren el valor “/baix”, llavors està classificat 

amb el valor “/ltp”, i duu una línia de forma sobre el terreny paral·lela que capta la 
diferència d’altituds. 

 

 
• Si sobresurt del terreny i l’atribut Captació_Z pren el valor “/dalt”, llavors està classificat 

amb el valor “/no ltp”, i duu dues línies de forma sobre el terreny, una a cada costat del 
peu del mur de contenció. 

 
 

Els murs de contenció poligonals es classifiquen com a “/ltp” quan tots els punts estan captats 
sobre el terreny, altrament hi poden haver línies de forma a cada costat del mur de contenció. 
 

 
Imatge 116. En color groc es mostra com es capta el mur de contenció sobre la construcció, i en vermell com 

es capta sobre el terreny. 
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A.6.13 Tancament 

Atenent a l’atribut Tipus_TAN, els de tipus “/mur” es capten com a línia pel contorn si la font 
de dades ha permès mesurar l’amplada i és superior a 0,3 / 0,5 / 1,0 metres. Si són 
d’amplada inferior es capten amb una línia que pot estar situada en el marge més proper al 
vial o en l’eix. Els de tipus “/tanca de vegetació”, “/porta”, “/tanca” i “/barrera, cadena” es 
capten amb una línia, situada pel marge més proper al vial o per l’eix. Quan delimiten una illa 
urbanitzada sempre es capten pel marge extern. Quan separen dues parcel·les es capten per 
l’eix. 
 
Els de tipus “/filat” es capten donant un vèrtex al peu de cadascun dels pals o pilars que els 
sostenen. 
 
Si les tanques de vegetació estan sobre un mur de contenció, un mur o una tàpia es capten 
ambdós elements. 
 
Si l’atribut Resolució pren el valor “/500” es capten totes les portes, es classifiquen com a 
“/porta” i s’interrompen, si existeixen, els altres tancaments. Si l’atribut Resolució pren els 
valors “/1000” i “/2000” només es capten les portes més amples de 10,0 / 20,0 metres. 
 

   
Imatge 117. Exemples de mur, tàpia i tanca. En color groc es mostra com es capta sobre l’element, i en 

vermell com es capta sobre el terreny. 

   
Imatge 118. Exemples de filat, tanca de vegetació i porta. En color groc es mostra com es capta sobre 

l’element, i en vermell com es capta sobre el terreny. 
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Imatge 119. Exemples de delimitació dunar i de cadena. En color groc es mostra com es capta sobre 

l’element, i en vermell com es capta sobre el terreny. 

A.6.14 Indicador d’accés 

El punt es capta al centre de la porta o obertura d’entrada de l’edifici o de la parcel·la, sempre 
sobre la part més propera al vial. En els edificis només es capten les entrades principals als 
habitatges i no als comerços. 
 
Es capta sobre el terreny i s’orienta sempre cap a l’interior de l’edifici o parcel·la. 
 

 
Imatge 120. Exemple d’indicador d’accés. 

A.6.15 Barana 

Es capta per l’eix donant punts en tots els canvis d’alineació. 
 
En les zones públiques en cas de coincidir amb altres elements, es capten totes. 
 

     
Imatge 121. En groc la barana captada a l’alçada més elevada de l’element, en vermell la captada sobre el 

terreny. 
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A.6.16 Fita 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 

     
Imatge 122. Exemples de fita. 

A.6.17 Pilona 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 

 
Imatge 123. Exemple de pilona. 

A.6.18 Punt de ventilació 

Es capta com a punt quan és de mida igual o inferior a 0,5 / 1,0 / 2,0 metres. Es capta com a 
polígon pel contorn quan és de mida superior. 
 
Si es troba sobre una construcció el polígon es capta pel contorn de la construcció. 
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Imatge 124. Exemples de reixes de ventilació, captades sobre el terreny i sobre la construcció. 

A.6.19 Tram d’obra en construcció 

Es capta pel contorn de la zona on hi ha moviment de terres, i que no està recollit per cap 
altre element planimètric. Sempre que és possible es capta com a polígon delimitant una àrea 
tancada. 

A.6.20 Illa urbana 

Es capta com un polígon que a trams coincideix amb línies de façana, murs, tàpies, etc. i on 
no hi ha cap element físic es tanca unint els extrems d’altres elements. 
 
L’altitud és la del tram original, la del terreny o interpolada a partir d’elements propers. 
 
Quan en una mateixa illa hi ha parts que atenent a l’atribut Tipus_ILU prenen els valors 
“/edificació consolidada”, “/ciutat jardí” o “/industrial”, es capten polígons diferenciats per cada 
tipus. 
 

 
Imatge 125. Exemple d’illes urbanes. 
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Imatge 126. A l’esquerra illes urbanes d’edificació consolidada, al centre de ciutat jardí i a la dreta industrial. 

 
Imatge 127. Exemple d’illa amb polígons diferenciats segons el tipus. 

A.6.21 Recinte 

Es capten intentant resseguint els objectes que delimiten l’àrea, com tanques, murs, etc. 
Quan no hi ha cap element visible es delimita intentant definir l’àrea tenint en compte el 
context. 
 
L’altitud és la del tram original, la del terreny o interpolada a partir d’elements propers. 
 
En el seu interior s’hi poden trobar altres objectes com per exemple edificacions, dipòsits, 
carreteres, camins, etc. Alguns elements lineals com vials, vies fèrries, etc. els poden creuar. 
 

  
Imatge 128. Exemples de recintes de càmping i de cementiri. 
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A.7 Energia i serveis 

A.7.1 Cablejat energia 

Es capta amb trams rectes amb els extrems coincidents amb planimetria amb els centres 
dels elements que sustenten els cables, i l’altitud de cada punt és la d’aquests elements o 
sobre el terreny. Si no es capten els elements que les sustenten, per exemple perquè 
travessen carrers, se situen també a l’alçada del cable o sobre el terreny. 
 
Quan hi ha més d’un cable es capta una sola línia. 
 
El recorregut del cablejat per parets d’edificacions i construccions no es capta. 
 
Pel que fa a les línies elèctriques, a l’interior de nuclis urbans i zones urbanitzades només es 
capten les d’alta tensió. 
 

 
Imatge 129. En groc s’indica com es capta l’element poligonal sobre el cablejat, i en vermell com es capta 

sobre el terreny. 

   
Imatge 130. En el cas de l’esquerra la línia comença a la paret i acaba al mig del carrer, en el de la dreta va 

de balcó a balcó. En groc captat sobre el cablejat, en vermell sobre el terreny. 
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A.7.2 Pilar, torre 

Si té una mida inferior a 0,5 / 2,0 / 4,0 metres de costat es capta com a punt situat en el 
centre i si és més gran o té planta irregular es capta com a polígon. 
 
Si es capta com a polígon, es delimita tant el contorn de l’element com els canvis de volum 
que no s’engloben en cap altre concepte. Es pot captar també una cota singular a la part 
superior de l’element. 
 
Quan hi ha coincidència amb altres elements puntuals verticals, com fanals, es capten tots 
superposats. 
 

   
Imatge 131. Exemples d’elements captats com a punts. 

   
Imatge 132. Exemples d’elements captats com a polígons, sobre el terreny o sobre l’element. 

A.7.3 Canonada 

Es capta per l’eix i donant punts en tots els canvis d’alineació i en els canvis de pendent. 
L’altitud és la de la part més elevada del conducte en cada punt. 
 
No es capten els suports que la subjecten o eleven. 
 
Els feixos de canonades es generalitzen de manera que entre les canonades exteriors se’n 
distribueixin tantes com la resolució permeti, amb una separació aproximada 0,25 / 0,5 / 1,0 
metres. S’assigna el valor que pertoqui a l’atribut Jerarquia tenint en compte la resolució. 
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Imatge 133. Exemple de canonada. 

A.7.4 Fanal 

Es capten pel centre de la columna o ran de paret. Els de tipus “/paret” o “/bàcul” s’orienten 
en el sentit de la posició de les fonts lluminoses, i es recomana captar tants objectes com 
braços. Els que tenen forma de canelobre es classifiquen com a “/columna”. 
 
Quan hi ha coincidència amb altres elements puntuals verticals, com pals o pilars, es capten 
tots superposats. 
 

       
Imatge 134. Exemples de fanals. En groc s’indica com es capta l’element sobre l’objecte, i en vermell com es 

capta sobre el terreny. 

A.7.5 Panell solar 

Es capta pel contorn del grup de plaques instal·lades conjuntament quan la superfície és 
superior a 2,0 metres quadrats. S’agrupen si la separació de dos grups de plaques és inferior 
a 1,0 metre. 
 
Es capta cada vèrtex sobre la part més elevada de la construcció. 
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Imatge 135. Exemples de panells solars. 

A.7.6 Armari 

Si té una mida inferior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres de costat es capta com a punt situat en el 
centre i orientat en el sentit del costat més llarg, si és més gran es capta com a polígon. 
 

   
Imatge 136. En groc s’indica com es capta l’element puntual sobre la construcció, i en vermell com es capta 

sobre el terreny. 

   
Imatge 137. En groc s’indica com es capta l’element poligonal sobre la construcció, i en vermell com es capta 

sobre el terreny. 
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A.7.7 Registre 

Es capta com a punt situat en el centre i, si és orientable, s’orienta en el sentit del costat més 
llarg. Si té una mida superior a 1,0 / 2,0 / 4,0 metres de costat es pot captar com a polígon. 
Se situa a l’altitud de l’element. 
 
Pot no captar-se si té una mida inferior a 0,3 metres de costat o diàmetre. 
 

      
Imatge 138. Exemples de registres puntuals. 

 
Imatge 139. Exemples de registre poligonal. 
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A.8 Mobiliari urbà 

A.8.1 Aparcabicis 

Es capta com un polígon pel perímetre de la zona on estan ancorats els suports, sobre el 
terreny. 
 

   
Imatge 140. Exemples d’aparcabicis. 

A.8.2 Banc 

Si és rectangular i té dimensions estàndards, habitualment 1,80 metres de llarg per 0,5 
metres d’ample, es capta com a punt situat en el centre i orientat en el sentit del costat més 
llarg. Si és rectangular de dimensions més petites o més grans, o no és rectangular, es capta 
com a polígon. 
 
Es capta sobre el terreny. 
 

   
 Imatge 141. A l’esquerra es mostra com es capta l’element puntual, a la dreta com es capta l’element 

poligonal. 

A.8.3 Bústia 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
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 Imatge 142. Exemple de bústia. 

A.8.4 Contenidor de residus 

Els contenidors no soterrats es capten com a punt. En els soterrats es capta la boca per 
llençar-hi les escombraries com a punt, i, si és visible, el contorn de la plataforma com a 
polígon. 
 
Si atenent a l’atribut Terreny està classificat com “/terreny” el punt se situa en el centre, si 
està classificat com a “/soterrat” se situa el centre de l’objecte que sobresurt del terreny i que 
serveix de boca per llençar-hi les escombraries. 
 
Es capta sobre el terreny. 
 

   
Imatge 143. A l’esquerra i al centre es mostren contenidors captats com a punts. A la dreta es mostra la 

plataforma captada com a polígon i el contenidor captat com a punt. 

A.8.5 Dutxa 

La plataforma es capta pel perímetre exterior com a polígon, sobre la part més elevada de la 
construcció. Es recull tota la plataforma, incloses aquelles zones on no hi hagi dutxes però sí 
altres elements de mobiliari (bancs, cadires...). 
 
El brollador, ja sigui dutxa o rentapeus, es capta pel centre aparent de la base, a l’altitud de la 
plataforma on es troba. 
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Imatge 144. En vermell es mostra com es capta la plataforma de dutxa, en groc com es capta el brollador. 

A.8.6 Element de joc i esbarjo 

Si és una àrea es capta com a polígon, si és un element lineal es capta com a línia. 
Es capta sobre el terreny. 
 

   
Imatge 145. A l’esquerra exemples captats com a polígons, a la dreta exemple captat com a línia. 

A.8.7 Expositor publicitari i informatiu 

Quan atenent a l’atribut Tipus_EPI pren el valor “/columna” es capta com a punt situat en el 
centre. Quan aquest atribut pren el valor “/plafó” es capta com a línia si té una longitud 
superior a 2,0 / 2,0 / 4,0 metres, i si té longitud inferior es capta com a punt situat en el centre 
i orientat en el sentit del costat més llarg. 
 
Es capta sobre el terreny. 
 

   
Imatge 146. A l’esquerra exemples d’expositors captats com a punt, a la dreta exemple captat com a línia. 
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A.8.8 Paperera 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 

   
Imatge 147. Exemples de papereres. 

A.8.9 Parquímetre 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 

 
Imatge 148. Exemple de parquímetre. 

A.8.10 Punt de recàrrega elèctrica 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 

 
Imatge 149. Exemple de punt de recàrrega elèctrica. 
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A.8.11 Telèfon públic 

Es capta pel centre i sobre el terreny. 
 
Es capten tant els telèfons públics adossats a un pal, és a dir situats en una cabina oberta, 
com els que es troben ubicats dins d’una cabina tancada. 
 

 
Imatge 150. Exemple de telèfon públic. 
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A.9 Toponímia 

A.9.1 Àmbit de topònim 

Es capta de manera que la geometria de l’element representi aproximadament l’àmbit del 
topònim, els lineals es disposen seguint l’element que designen. Els topònims dels elements 
geogràfics de la línia de costa no es situen encavallats entre mar i terra, sinó que estan 
completament dins de la costa o dins del mar. 
 
No s’hi inclouen els topònims d’àmbits administratius i oficials. 
 
L’altitud és 0,0 metres. 
 
En el cas d’equipaments es classifiquen els de caire comercial (centres comercials, mercats, 
hotels, estacions de servei), esportiu (poliesportius), administratiu (ajuntament, correus, 
bombers, casernes), sanitari (hospitals, centres d’atenció primària), educatiu (escoles, 
instituts, universitats), lúdic (parcs, jardins), socio-culturals (teatres, auditoris, casals d’avis) i 
els annexos a les vies de comunicació (àrees de servei, àrees de descans, estacions de tren, 
baixadors, ports) i algunes construccions (depuradores). L’ajuntament s’indica amb el terme 
genèric, sense part denotativa, però amb la inicial en majúscula. 
 
Es classifiquen com a “/empresa” en les edificacions destinades a una única activitat 
industrial, agrícola, ramadera o de serveis, i es capta el nom de l’empresa o de l’activitat que 
es consideri significativa. Les empreses que duen la indicació de societat anònima, societat 
limitada o companyia s’indiquen de la manera següent: xxxx, SA o bé xxxx, SL o bé xxxx cia. 
 
Atenent a l’atribut Jerarquia pren el valor “/nivell3” quan són prou destacats per a ser 
representats en el Referencial topogràfic territorial, pren el valor “/nivell1” quan són de molt 
detall per la resolució, altrament pren el valor “/nivell2”. 
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B.1 Cartografia topogràfica 

Qui és l'usuari? 

L’administració i les empreses i, també, la ciutadania per a la visualització d’informació 
topogràfica detallada i precisa. 

Quina informació del model es necessita? 

Calen, com a mínim, els elements obligatoris del model i, opcionalment, es poden incloure 
elements ocults per altres objectes. Es recomana incloure també els no obligatoris. Segons el 
nivell de detall s’escollirà la resolució adequada de modelat dels elements: 1:500, 1:1 000 o 
1:2 000. 
 
S’exclouen els elements que únicament s’usen per a la generació dels models d’elevacions 
(línies de trencament del pendent, línies de forma, ...). Segons l'ús de la cartografia també es 
poden excloure els eixos de les xarxes hidrogràfica i viaria pels que es representa el seu 
marge. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Xarxes geodèsiques 
Els vèrtexs de les xarxes geodèsiques. 
Model d’elevacions 
Per a derivar hipsometries, ombrejats o projectar la cartografia sobre el model d’elevacions. 

Com s’utilitza la informació? 

Per a la representació de la informació continguda a l’RTL se segueixen criteris cartogràfics 
que faciliten la seva interpretació. 
 
La visualització tradicional de la cartografia topogràfica inclou els noms dels carrers i números 
de portal, que s’han d’obtenir de la Base d’adreces i, els vèrtexs geodèsics que s’obtenen de 
les xarxes geodèsiques. 
 
La visualització de l’altimetria es pot fer a partir de cotes i corbes de nivell i complementar-la 
amb informació derivada d’un models d’elevacions, com ombres, hipsometria o projeccions 
de les dades sobre el model. 
 
Per a la visualització en línia a diferents nivells de zoom es pot fer selecció automàtica a partir 
dels atributs que informen del nivell de detall de cada element. 
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Imatge 151. Detall de cartografia urbana 2D vista en un SIG incloent els noms de carrers i números de portal. 

 
Imatge 152. Detall de cartografia topogràfica 3D vista en un CAD. 
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B.2 Fons cartogràfic 

Qui és l'usuari? 

L’administració i les empreses i, també, la ciutadania per a la representació de dades 
temàtiques geolocalitzades sobre informació cartogràfica de precisió. 

Quina informació del model es necessita? 

Per a la representació gràfica dels objectes recollits al model a diferents nivells de detall 
segons la resolució de modelat dels elements: 1:500, 1:1000 o 1:2000. 
 
Calen els elements definitoris dels serveis viaris (polígons d’illa urbana i vorera i d’altres 
polígons que puguin delimitar l’espai urbà com les construccions, edificis, vies fèrries, els 
túnels, els camps d’esports i els molls i espigons, ...) i la toponímia. 
 
En general es representen simplificats els elements puntuals, així com els elements de relleu, 
vegetació, energia i serveis, mobiliari i senyalització. S’exclouen els elements que únicament 
s’usen per a la generació dels models d’elevacions (línies de trencament del pendent, línies 
de forma, ...). 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Unitats administratives 
Base municipal, delimitacions administratives de districtes barris i seccions. 
Model d’elevacions 
Per a derivar hipsometries, ombrejats o projectar la cartografia sobre el model d’elevacions. 

Com s’utilitza la informació? 

S’utilitza com a base cartogràfica per a representar dades geolocalitzades de qualsevol àmbit 
temàtic. La simbolització ha d’estar adequada per no emmascarar les dades temàtiques. 
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Imatge 153. Punts de la xarxa geodèsica local representats sobre el fons topogràfic. 

 
Imatge 154. Polígons d’obres representats sobre el fons cartogràfic. 
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B.3 Models d’elevacions 

Què és? 

És una representació 3D de la superfície del relleu on el valor d’elevació és la cota 
ortomètrica. En funció de si el model representa únicament el terreny o també els elements 
constructius que hi ha sobre el terreny, es parla respectivament d’un model d'elevacions del 
terreny (MET), d’un model d'elevacions de superfície sense edificacions (MES) o d’un model 
d’elevacions de superfície que inclou edificacions (MEE). 

Qui és l'usuari? 

L’administració i les empreses i, també, la ciutadania per a la consulta de cotes 
ortomètriques, per fer estudis relatius al la morfologia del terreny i elements sobre el terreny 
com construccions i edificacions, o per a qualsevol projecte que requereixi el coneixement o 
anàlisi del relleu. 

Quina informació del model es necessita? 

Per tal de calcular els models s’empren certs elements de l’RTL en el càlcul com a punts, 
com a línies de trencament, com a corbes de nivell o com a polígons plans. Els elements 
lineals i poligonals s’utilitzen com a línies de trencament o polígons plans i els puntuals com a 
punts. 
 
En general, els elements que entren en el càlcul dels diferents models d’elevacions són els 
que s’esmenten a continuació. 
Model d’elevacions del terreny 
Els següents elements de la capa Relleu: corba de nivell, cota altimètrica (genèrica i 
d’arrencada de mitgera), línia de forma MET, línia de trencament del pendent, línia de forma 
perimetral. 
 
Els elements de les capes Hidrografia, Vegetació i cobertes del sòl, Poblament, Transports 
que tinguin la combinació adequada dels atributs: Terreny, Entorn, LTP, Estat, Visibilitat. 
Model d’elevacions de superfície sense edificacions 
Els elements per a la generació del MET que no queden ocults per altres elements. 
 
En el cas de la capa Relleu també es té en compte la línia de forma MES. 
 
En el cas de la capa Poblament també cal incloure els elements Pont, Moll, espigó i algunes 
construccions. 
Model d’elevacions de superfície amb edificacions 
Els elements per a la generació del MES. 
 
En el cas de la capa Relleu també es té en compte la línia de forma MEE. 
 
També cal incloure tenir en compte els següents elements: Part d’edificació, Edificació 
lleugera, Pilar, torre i algunes construccions no incloses en el MES. 
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Quina altra informació addicional? 

No cal cap altra informació addicional. 

Com s’utilitza la informació? 

Es genera una malla de triangles a partir dels elements de l’RTL que entren en el càlcul com 
a punts, línies de trencament, corbes de nivell o polígons plans. Posteriorment es pot generar 
una malla regular amb el valor de les cotes interpolat a partir de la malla de triangles. 
 
S’utilitzen en programaris SIG, de construcció civil, etc. 
 
A partir dels models d’elevacions es poden derivar altres conjunts de dades: ombres, 
pendents, orientació, zones de pendent major del 20%, visibilitat des d’un punt, perfils. 
 

 
Imatge 155. Detall d’un MET amb tintes hipsomètriques. 

 
Imatge 156. Detall d’un MES amb tintes hipsomètriques. 
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B.4 Model de ciutat 

Qui és l'usuari? 

L’administració i les empreses per als següents usos, entre d’altres: contaminació i protecció 
acústica, xarxes de ràdio i telefonia mòbil, potencial solar, riscos i protecció civil, impacte 
visual i ombres, promoció turística, protecció de patrimoni, planificació urbanística i 
arquitectònica, planificació de xarxes de comunicacions, navegació per automòbil en 3D. 
 
I, també, la ciutadania per a la visualització 3D dels edificis i de les construccions. 

Quina informació del model es necessita? 

Calen els elements d’edificis, construccions, dipòsits, torres i molls. 
 
Per a la generació del model de ciutat es imprescindible disposar de la geometria polígon 
dels elements amb el valor assignat a l’atribut Altitud o polígons LOD2. 
 
Opcionalment, es poden incloure altres elements sense Altitud assignant una alçada per 
defecte. 

Quina altra informació addicional? 

Model d’elevacions 
Per a extrudir edificis i construccions des de la part superior de l’element fins al terra, o per 
projectar-hi altres elements. 
Textures 
Per a proporcionar una imatge real de façanes i teulades. 
Ortofoto, planejament, usos del sòl... 
Per facilitar la visió d’edificis i construccions en un context adient a l’ús. Una ortofoto per a 
una imatge real del territori, el planejament per a la planificació urbanística i arquitectònica, 
etc. 

Com s’utilitza la informació? 

Per als models de ciutat LOD1 es generen els polígons plans dels elements a l’alçada del 
valor de l’atribut Altitud. Els polígons LOD1 o LOD2 s’extrudeixen a partir del model 
d’elevacions per obtenir el model de ciutat. 
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Imatge 157. Model LOD1 de Riudoms sense textures. 

També es pot completar el model afegint textures a façanes i teulades. 
 

 
Imatge 158. Model LOD2 de Riudoms amb textures. 
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B.5 Planejament urbanístic 

Qui és l’usuari? 

L’administració, empreses privades o particulars per a la redacció de figures o projectes de 
planejament, gestió urbanística i projectes d’urbanització. 
 
L’administració per elaborar els certificats d’alineacions. 

Quina informació del model es necessita? 

Els elements obligatoris de l’RTL a la resolució requerida segons normativa pel planejament 
urbanístic municipal. 
 
Es recomanable disposar d’altres elements com registres de clavegueram, aigua i llum (per 
verificar la condició de solar), talussos, marges de bancal. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Es recomana disposar dels noms de carrers i els número de portal i punts quilomètrics, per a 
facilitar la ubicació de les parcel·les o finques. 
Informació temàtica 
Tota aquella informació que sigui necessària per a la redacció i revisió del planejament com 
parcel·les cadastrals o topogràfiques, capacitat acústica, inundabilitat, accessibilitat... 
Unitats administratives 
Base municipal, delimitacions administratives de districtes barris i seccions. 

Com s’utilitza la informació? 

S’utilitza com a base cartogràfica per a la redacció de figures i projectes de planejament i per 
a la seva gestió. 
 
També s’utilitza l’RTL com a cartografia topogràfica de base per a visualitzar-lo i interpretar-lo. 
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Imatge 159. Detall de cartografia urbana amb polígons i codis de projectes de planejament de Barcelona. 

 
Imatge 160. Detall de cartografia urbana amb polígons i codis de projectes de planejament de Sant Cugat del 

Vallès. 
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B.6 Model d’inundabilitat 

Qui és l’usuari? 

L’administració per als següents usos, entre d’altres: estudis d’inundabilitat i gestió del risc 
d’inundació; plans d’ordenació urbanística municipal; planificació dels espais fluvials. 

Quina informació del model es necessita? 

Objectes per a la generació de models topogràfics de detall adaptats a les necessitats de 
modelització hidràulica en les lleres fluvials i el seu entorn. 
 
Cal considerar per una banda els objectes que modelen el terreny i, per una altra els que 
poden ser un obstacle al pas de l’aigua com estructures laterals, estructures hidràuliques 
transversals o trama urbana. 
 

 
Imatge 161. Esquema de la informació necessària. 

Quina altra informació addicional? 

Aixecaments topogràfics 3D d’obres de fàbrica 
Per a completar les estructures que es troben en el curs del riu com pilars, bigues i suports de 
ponts. 
Informació hidràulica 
Batimetria i cabals. 
Cobertes i ús del sòl 
Per a considerar els coeficients de fricció de zones urbanes o urbanitzables. 
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Com s’utilitza la informació? 

Es generen el model d’elevacions del terreny i el conjunt de dades vectorials amb la selecció 
dels objectes que poden ser un obstacle al pas de l’aigua com estructures laterals, 
estructures hidràuliques transversals o trama urbana. 
 
S’introdueixen aquests dos conjunts de dades, conjuntament amb les dades addicionals, en 
els programaris de modelització hidràulica. 
 

 
Imatge 162. Detall de cartografia topogràfica amb zones inundables. 
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B.7 Mapa de capacitat acústica 

Qui és l'usuari? 

L’administració, les empreses i, també, la ciutadania per a la visualització d’informació de les 
zones de sensibilitat acústica dels municipis. El mapa de capacitat acústica és l'eina 
mitjançant la qual es regula el nivell d’immissió de zones urbanes. En aquest mapa es 
defineixen les zones de sensibilitat acústica segons l'ús del sòl i la realitat acústica del 
municipi. 

Quina informació del model es necessita? 

Els elements necessaris per a l’estudi i desenvolupament del mapa són els obligatoris de la 
capa de poblament illes urbanes, edificacions i es recomanable disposar dels elements amb 
l’atribut de topònim informat com els recintes o dels topònims. 
 
Tota aquella informació de referència que es consideri necessària per al fons cartogràfic del 
mapa. 

Quina altra informació addicional? 

Urbanisme, equipaments 
Plans d’ordenació urbanística municipal, planejament urbanístic, zones d’equipaments per a 
definir la classificació de les zones de capacitat acústica. 
Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Model de ciutat 
Els volums de les edificacions ajuden a refinar la zonificació. 

Com s’utilitza la informació? 

Amb la informació topogràfica es defineixen els polígons de les zones o illes les quals es 
classifiquen a partir de les dades temàtiques a les quals se’ls assigna els valors límit objectiu 
de qualitat acústica del territori. 
 
Per a la representació de la informació topogràfica, es segueixen criteris cartogràfics que 
faciliten la seva interpretació en relació a la resta d'informació. 
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Imatge 163. Detall del Mapa de capacitat acústica de Reus. 
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B.8 Gestió municipal: Inspecció i modificacions a l’espai públic 

Qui és l'usuari? 

L’administració per a la realització dels treballs d’inspecció relacionats amb diversos elements 
de l’espai públic, com poden ser llicències de guals, terrasses de restauració, etc. 
 
Els usuaris amb la finalitat de comunicar als diferents serveis de l’Ajuntament les possibles 
incidències als elements de l’espai públic: registres de clavegueram en mal estat, senyals 
verticals malmeses, entre d’altres o per realitzar els croquis que es demanen en determinats 
tràmits d’activitats. 

Quina informació del model es necessita? 

En general, la informació de base requerida per el cas d’us de cartografia al major nivell de 
resolució del que disposi el municipi. 
 
Calen els elements obligatoris del model i, en aquest cas incloure les marques de pintura i/o 
els guals d’accés de vehicles i els elements de mobiliari urbà. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Bases municipals 
Dades de llicències de guals, d’activitats i d’elements de l’espai públic. 

Com s’utilitza la informació? 

Els inspectors treballen amb la base RTL i les dades dels altres models directament a camp 
recollint les modificacions que es detectin per a la incorporació a la base cartogràfica i a les 
diferents bases municipals. 
 
En el cas dels usuaris, aquests poden extreure la informació de la base cartogràfica i generar 
els croquis que es sol·liciten per a les activitats o per comunicar una incidència sobre algun 
element en concret. 
 

 
Imatge 164. Exemple d’actualització simultània de la base cartogràfica i la de llicències de guals. 
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B.9 Gestió municipal: Plànols d’amplades de vials 

Qui és l'usuari? 

L’administració municipal per a la gestió de les sol·licitud de llicències d’ocupació de via 
pública i per a la gestió de terrasses i activitats a la via pública en general. 
 
Les entitats, ciutadania i empreses per la pròpia organització d’activitats al carrer o per a la 
comunicació, presentació d’instàncies o redacció de documents diversos que requereixin 
amidaments bàsics. 

Quina informació del model es necessita? 

En general, la informació de base requerida per el cas d’ús de cartografia al major nivell de 
resolució del que disposi el municipi. 
 
Es requereixen els elements de les diferents categories que tinguin relació amb l’ocupació de 
la via pública, i es recomana incloure també els no obligatoris. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 

Com s’utilitza la informació? 

Amidaments en diversos punts respecte façanes i altres elements constructius, de vials o de 
gran mobiliari o similar, convenientment dibuixats sobre l’RTL. 
 
Per a la representació de la informació topogràfica se segueixen criteris cartogràfics que 
faciliten la seva interpretació en relació a la resta d'informació. 
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Imatge 165. Detall de cartografia urbana amb acotacions d'amplada de voreres i carrers. 
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B.10 Gestió municipal: Croquis d’atestats de la Policia Local 

Qui és l'usuari? 

La Policia Local per a la generació de croquis dels atestats d’accidents de circulació i altres 
incidents que succeeixen a la via pública. 

Quina informació del model es necessita? 

La informació requerida per el cas d’ús de cartografia a la resolució de més detall. 
 
Tots els objectes de la capa de senyalització: aparcaments, senyalització horitzontal, línies de 
separació de carrils, passos de vianants, línies de pintura i senyalització vertical orientada. 
 
Les pilones de la capa de poblament. 
 
Opcionalment, de la capa de transports, l’eix de carril bici i els marges de vial de carril bici. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament al nivell de 
més detall. 
Sistema de navegació 
Dades dels sentits de circulació dels vehicles. 
Inventari senyals de trànsit 
Classificació estàndard de la senyalització vertical. 

Com s’utilitza la informació? 

Es fa una extracció de la informació cartogràfica del lloc d’interès, es simbolitza emfasitzant 
els objectes relatius a la circulació de vehicles o a l’objecte de l’atestat, i s’hi afegeixen els 
elements propis de l’atestat: punt de primer impacte, situació dels vehicles i persones, 
direccions de circulació, marques de frenada... 
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Imatge 166. Detall de cartografia urbana en què es destaquen els objectes relatius a la circulació de vehicles, 

amb els elements d'un atestat. 
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B.11 Gestió municipal de residus 

Qui és l'usuari? 

L’Administració per a la gestió de la recollida dels residus i la realització d’estudis relacionats 
amb aquesta, com per exemple la ubicació de punts de recollida o la determinació òptima de 
rutes. 

Quina informació del model es necessita? 

En general, la informació de base requerida per el cas d’ús de cartografia al major nivell de 
resolució del que disposi el municipi. 
 
Calen els elements obligatoris del model i aquells elements propis que es consideren 
necessaris, com els contenidors o les papereres. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Mobilitat 
Informació requerida per a la navegabilitat: sentit de circulació, girs i gàlibs. 
Divisions administratives 
Bases municipals de delimitacions administratives de districtes barris, sectors, seccions 
censals, àrees bàsiques de salut, zones educatives. 
Altres bases 
Població, activitats, equipaments. 

Com s’utilitza la informació? 

Els diferents serveis municipals treballen amb la base RTL i les dades dels altres models i 
amb el programari adequat realitzen les consultes relatives a l’estudi i generen la 
documentació gràfica necessària per donar suport a la presa de decisions a nivell municipal. 
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Imatge 167. Exemple de consulta simultània de l’RTL i la base municipal de residus. 

 
Imatge 168. Detall del geoportal de l’Hospitalet de Llobregat amb la cartografia urbana amb informació sobre 

la recollida de residus 
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B.12 Gestió municipal: Redacció de Plans d’accessibilitat 

Qui és l’usuari? 

L’administració i les empreses per a la redacció de Plans d’accessibilitat que permetin definir i 
prioritzar les actuacions a la via pública per tal de promoure l’accessibilitat a nivell municipal. 

Quina informació del model es necessita? 

La informació requerida per el cas d’ús de cartografia a l’escala més detallada, incloent els 
elements de transport soterrats. 
 
Els elements opcionals de la capa mobiliari. 
 
De la capa de senyalització els aparcaments. 
 
De la capa de poblament, els indicadors d’accés, les pilones, els recintes, les escales. 

Quina altra informació addicional? 

Base d’adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Base de carrers 
Els trams de carrer. 
Ortofotografies 
Per a una visualització de context “real” del territori. 
Urbanisme 
Plans d’ordenació urbanística municipal. 
Model d’elevacions 
Per a generar pendents com informació derivada. 

Com s’utilitza la informació? 

La informació extreta del RTL i de les altres bases, s’haurà d’introduir en una eina SIG per 
poder realitzar les anàlisis necessàries per a la redacció del Pla d’accessibilitat com 
pendents, amplada de pas a les voreres, rampes i escales, passos de vianants, vies 
pavimentades, etc. 
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Imatge 169. Visualització general dels pendents dels carrers en la zona d’estudi amb ortofotografia de fons. 

 
Imatge 170. Visualització de detall dels pendents dels carrers. 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

123 

B.13 Itineraris de lleure i turístics 

Qui és l’usuari? 

L’administració per definir i mostrar els diferents recorreguts i llocs d’interès del municipi i, 
també, la ciutadania per a visualitzar-los. 

Quina informació del model es necessita? 

Tota aquella informació de referència que es consideri necessària per al fons cartogràfic. 
 
La capa de transports juntament amb elements relatius a l’accessibilitat (escales, ascensors, 
rampes) o d’interès pel tipus d’itinerari (monuments, fonts...). 
 
La capa de toponímia i/o els elements amb l’atribut de topònim informat. 

Quina altra informació addicional? 

Base d'adreces 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Inventari de senyalització 
La senyalització vertical informativa. 
Model d’elevacions 
Informació derivada com pendents o grau de dificultat. 
Informació temàtica 
Dades que complementen el tipus d’itinerari. 

Com s’utilitza la informació? 

Per a la representació de la informació topogràfica se segueixen criteris cartogràfics que 
faciliten la seva interpretació en relació a la resta d'informació, amb especial èmfasi en la 
representació de la toponímia. 
 
A sobre d’aquesta informació s’hi representa el recorregut així com els punts d’interès. És 
recomanable incloure informació referent a la longitud del recorregut, dificultat, durada i 
desnivell. Aquesta informació es pot derivar del model d’elevacions i altres elements 
representats. 
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Imatge 171. Detall d'un mapa guia d'itineraris turístics de Manresa sobre cartografia urbana. 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

125 

B.14 Plànol municipal bombers 

Qui és l'usuari? 

El cos de bombers, així com també organismes com ara protecció civil i associacions de 
defensa forestal. Es pretén representar sobre el plànol municipal aquella informació que es 
consideri necessària per a la gestió de les incidències en les que cal intervenir amb la finalitat 
de reduir el temps d’actuació i optimitzar els recursos. 

Quina informació del model es necessita? 

En general, la informació de base requerida per el cas d’us de cartografia al major nivell de 
resolució de la que disposi el municipi. 
 
A més, amb independència de la seva opcionalitat en el model, en aquest cas d’ús es 
considera rellevant disposar dels següents elements: tallafocs i franges perimetrals de 
protecció d’urbanitzacions, els registres corresponents a hidrants i/o punts d’escomesa 
específics, com també poden ser pous, piscines o basses, les voreres i les pilones o cadenes 
que puguin limitar l’accés a determinats espais. 
 
En zona urbana, també caldria disposar de l’altitud dels edificis. 

Quina altra informació addicional? 

Base de carrers 
Els noms de carrers i els número de portal per a ser visualitzats adequadament a cada nivell 
de detall. 
Mobilitat 
Informació requerida per a la navegabilitat: sentit de circulació, girs, gàlibs, caracterització 
dels camins... 
Informació temàtica 
Caracterització temàtica i completa de xarxa elèctrica, recursos hídrics... 
Relació d’activitats 
Llistats d’activitats associades a les diferents empreses o explotacions per avaluació de 
diferents riscos. 
Model d’elevacions 
Per a calcular l’alçada relativa dels edificis. 
Cadastre 
Per a obtenir el número de plantes i derivar-ne l’alçada relativa dels edificis. 

Com s’utilitza la informació? 

Es zones urbanes es pot calcular l’alçada relativa dels edificis a partir de l’altitud de l’RTL o 
del número de plantes del cadastre. 
 
La informació extreta de l’RTL i de les altres bases ’introdueix en una eina SIG que permet 
determinar en cas de necessitat el recorregut factible més ràpid i la ubicació més propera al 
punt d’escomesa o captació. 



Referencial topogràfic local (RTL) – Base topogràfica v1.0 
Especificacions tècniques 30.11.2022 

 

126 

 

 
Imatge 172. Mostra de cartografia urbana i de la cartografia amb la informació temàtica. 
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Annex C. Glossari de sigles i abreviatures 

• CC BY 4.0: Llicència Creative Commons (CC) de Reconeixement (BY) 4.0 Internacional. 

• EMC: Error Mitjà Quadràtic. 

• ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989 (Sistema de referència terrestre 
europeu 1989). 

• ISO: International Organization for Standardization (Organització internacional per a 
l’estandardització). 

• LTP: Línia de Trencament del Pendent. 

• PCC: Pla Cartogràfic de Catalunya. 

• RTL: Referencial Topogràfic Local. 
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