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PREÀMBUL 

 

L’objectiu de la present addenda és identificar les diferències de determinades prescripcions tècniques 

específiques per a l’elaboració de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1 000 i 1:2 000 (versió 2.2) per a la 

Diputació de Barcelona, respecte a les prescripcions del Diccionari per a l’elaboració cartografia topogràfica 

3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2, revisió 1 (març 2009), plec oficial aprovat per la 

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i que consisteixen a redefinir determinats apartats que 

afecten aspectes de les especificacions tècniques que donen les indicacions per a la captura de la informació.  
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1. CONSISTÈNCIA TOPOLÒGICA 

Respecte al descrit en l’apartat  “2.2 Consistència topològica” del Diccionari per a l’elaboració cartografia 

topogràfica 3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2, s’ha de considerar modificada la 

informació que fa referència als fulls, ja que es treballa per municipi. Per tant, s’entendrà que aquest apartat 

tractarà la consistència dintre de cada fitxer de capa, entre els diferents fitxers de capes i entre els diferents 

projectes que solapin. 

 

La tolerància de connexió entre elements, tant dintre del fitxer de capa com entre fitxers i projectes, és d’1cm. 

 

2. CATÀLEG D’ELEMENTS 

 

En l’apartat “3 CATÀLEG D’ELEMENTS” del Diccionari per a l’elaboració cartografia topogràfica 3D a 

escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2, es fa un llistat de tots els elements considerats en la 

cartografia. En la present addenda s’indiquen els elements opcionals del diccionari original que s’han 

d’incloure en la cartografia. També s’afegeixen alguns conceptes, aquests es divideixen en conceptes 

representables en la cartografia i en no representables. Els elements no opcionals s’han d’entendre com a 

inclosos en la cartografia. 

 

Elements opcionals inclosos 

  

Grup 

 

Element Fitxa 

Orografia - Relleu Cota d’edifici ORO_05 

   
   
Hidrografia - Obres hidràuliques Embornal, reixa de clavegueram HID_14 

 Font HID_15 

   
Vegetació - Usos del sòl Escocell VEG_10 

   
Construccions - Poblament Cos sortint, tribuna CON_27 

 Carener CON_29 

   
Registres                                Registre de clavegueram REG_01 

 

 

Conceptes representables nous 

 

 

Vegetació - Usos del sòl Escocell circular VEG_10 

 Escocell quadrat VEG_10 

 

 

Conceptes no representables nous 

 

    

Revisió de camp                  Polígon zona desactualitzada REV_01 

 Polígon zona en obres REV_02 

 Polígon zona amb ocultacions REV_03 

 Cotes de dimensió REV_04 

 Cotes de situació REV_05 

 Anotacions REV_06 

 Error de dimensió REV_07 
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3. DICCIONARI 

 

  

En el diccionari de l’Addenda es mostren les fitxes que presenten variacions respecte a les del Diccionari per 

a l’elaboració cartografia topogràfica 3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) v2.2. Aquestes han de 

considerar-se substituïdes per les mostrades a continuació, que són les següents: 

 

“Eix de via urbana pavimentada” i “Eix de via urbana no pavimentada” 
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CONCEPTE 

 

Eix de via urbana pavimentada 
 

COM_18 

 

Línia imaginària que divideix longitudinalment una via urbana pavimentada, aproximadament en dues parts 

iguals. Inclou també el cas de vies sota ponts, cobertes o amb escales. 

GEOMETRIA Línia orientada 

 

FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

Restitució Es pot construir com una línia amb vèrtexs a les cruïlles i als canvis Sobre el terreny. 

d’orientació de la via urbana (X,Y,Z; XY o Z). En les cruïlles de 

carrers, el punt d’intersecció dels eixos formaran un node, és a dir, 

hi haurà un vèrtex per a cada eix amb les mateixes coordenades. 

Revisió de camp  Si s’han generat en fase de restitució, es verifica que totes les vies 

urbanes tinguin l’eix sobre la minuta, es revisa la classificació 

segons sigui pavimentada o de terra i s’hi afegeixen les que hi 

manquen. Si s’han de generar en fase d’edició s’assenyala en la 

minuta els eixos que s’han d’incloure posteriorment i s’etiqueten 

amb la lletra p. En ambdós casos es verificarà que el sentit de l’eix 

sigui ascendent respecte els números de portal del carrer i la 

geometria sigui el més simplificada possible (només els vèrtexs 

imprescindibles). 

A més a més s’indicarà l’amplada de les vies urbanes tantes vegades 

com serà necessari. 

Edició Es  construeixen  les  línies  indicades  en  la  revisió  de  camp  i  es Interpolada (cotes 

codifiquen correctament seguint les anotacions de camp. terreny). 

Cal tenir cura de connectar-les amb els eixos d’altres tipus de 

vialitat, com per exemple els eixos d’altres carreteres asfaltades, o 

eixos de camins i pistes forestals. 

Cal mantenir la classificació fins a la intersecció amb un altre eix. 
 

MODEL 

ELEVACIONS 
No s’usa per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
 

 

EXEMPLES OBSERVACIONS 
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CONCEPTE 

 

Eix de via urbana no pavimentada 
 

COM_19 

 

Línia imaginària que divideix longitudinalment una via urbana no pavimentada, aproximadament en dues 

parts iguals. Inclou també el cas de vies sota ponts o cobertes. 

GEOMETRIA Línia orientada 

 

FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

Restitució Es pot construir com una línia amb vèrtexs a les cruïlles i als canvis Sobre el terreny. 

d’orientació de la via urbana (X,Y,Z; XY o Z). En les cruïlles de 

carrers, el punt d’intersecció dels eixos formaran un node, és a dir, 

hi haurà un vèrtex per a cada eix amb les mateixes coordenades. 

Revisió de camp  Si s’han generat en fase de restitució, es verifica que totes les vies 

urbanes tinguin l’eix sobre la minuta, es revisa la classificació 

segons sigui pavimentada o de terra i s’hi afegeixen les que hi 

manquen. Si s’han de generar en fase d’edició s’assenyala en la 

minuta els eixos que s’han d’incloure posteriorment i s’etiqueten 

amb la lletra t. En ambdós casos es verificarà que el sentit de l’eix 

sigui ascendent respecte els números de portal del carrer i la 

geometria sigui el més simplificada possible (només els vèrtexs 

imprescindibles). 

A més s’indicarà l’amplada de les vies urbanes tantes vegades com 

serà necessari. 

Edició Es  construeixen  les  línies  indicades  en  la  revisió  de  camp  i  es Interpolada (cotes 

codifiquen correctament seguint les anotacions de camp. terreny). 

Cal tenir cura de connectar-les amb els eixos d’altres tipus de 

vialitat, com per exemple els eixos d’altres carreteres asfaltades, o 

eixos de camins i pistes forestals. 

Cal mantenir la classificació fins a la intersecció amb un altre eix. 
 

MODEL 

ELEVACIONS 
No s’usa per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
 

 

EXEMPLES OBSERVACIONS 
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