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1. INTRODUCCIÓ 

 

La cartografia topogràfica 3D a escala 1:1 000 (CT-1M) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), basada 

en les especificacions de la Cartografia topogràfica 3D a escales 1:1 000 i 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) versió 2.2 

que es poden descarregar del Web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://www.icgc.cat), 

presenta, respecte aquestes, certes diferències documentades com s’indica a continuació: 
 

 Les diferències relatives al Plec d’especificacions tècniques i al Diccionari de dades són incloses al 

present document, a l’annex del qual hi ha les fitxes completes dels elements nous o que presenten 

alguna modificació (mètode d’obtenció, criteris de classificació, ...) respecte el Diccionari de dades 

estàndard de la versió 2.2. 

 

 Les diferències relatives a la implementació en cadascun dels formats suportats es troba en un document 

específic, un per cada format, amb el títol “ADDENDA per al format [...] - Cartografia topogràfica 3D a 

escala 1:1 000 (CT-1M) v2.2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)”, on [...] és la identificació 

del format corresponent, per exemple “’MicroStation Design File v7’ (DGNv7)”. 
 

 

2. MODIFICACIONS AL CATÀLEG DE CONCEPTES 

 

El catàleg de conceptes previstos a la cartografia de l’AMB presenta algunes variacions respecte el catàleg 

estàndard de la versió 2.2, en forma de conceptes addicionals que en alguns casos modifiquen o reemplacen 

conceptes ja existents al catàleg estàndard: 

 
 Línia de pintura 

 Pas de vianants 

 Front interior d’illa  (substitueix en part a Façana, la codificació de la qual es manté com a Façana exterior) 

 Illa d’edificació consolidada / Illa de ciutat jardí / Illa industrial  (substitueixen a Illa urbana) 

 Vèrtex geodèsic AMB (substitueix en part a Vèrtex geodèsic, la codificació de la qual es manté com a Vèrtex geodèsic 

Xarxa Utilitària) 

 Escales mecàniques 

 Ascensor a la via pública 

 Polígon d’ascensor a la via pública 

 Plaques solars 

 Antena de telefonia mòbil 

 Aparcament  (s’afegeix a la classificació de les anotacions incloses a la fitxa Genèric) 

 Pati interior AMB / Pati exterior / Jardí / Claraboia  (s’afegeixen -i eventualment reemplacen Pati interior- a la 

classificació de les anotacions incloses a la fitxa Pati interior, terrat) 

 Boca de metro 

 Estació de FGC 

 Estació de ferrocarril 

 Bicibox 

 

S’afegeix el grup “Platges metropolitanes” amb els conceptes: 

 
 Contenidor semisoterrat 

 Passera de platja 

 Plataforma de dutxa 

 Dutxa 

 Tanca de delimitació dunar 

 Banc de dutxa 

 Aparcabicis de platja 

 Pal de megafonia 

 Xarxa de voleibol 

 Porteria de futbol 

 Cistella de korfbal 

 

Els elements considerats opcionals en el Plec estàndard que s’inclouen en aquesta cartografia són: 

 
 Cota d’edifici 

 Número de plantes 

http://www.icgc.cat/
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També s’inclouran en la cartografia quan s’indiqui expressament: 

 
 Pati interior, terrat 

 
 

3. MODIFICACIONS A LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I AL DICCIONARI 

 

3.1 Modificacions del Diccionari 

 

Les variacions en el catàleg de conceptes de la cartografia de l’AMB comporta modificacions del Diccionari. 

Com que alguns d’aquests conceptes estan relacionats amb conceptes ja existents al catàleg estàndard de la 

versió 2.2, se n’ha normalitzat la denominació i s’ha organitzat en fitxes de forma que mantinguin la 

correspondència amb les fitxes del Diccionari estàndard amb les quals estan relacionades. Amb això 

l’organització de les fitxes específiques de la cartografia de l’AMB queda com segueix:  

 

Fitxa AMB Títol fitxa Comentari 
COM_18 Eix de via urbana pavimentada (AMB) Substitueix fitxa COM_18 del plec estàndard 

COM_19 Eix de via urbana no pavimentada (AMB) Substitueix fitxa COM_19 del plec estàndard 

COM_22 Eix d’autopistes i autovies (AMB) Substitueix fitxa COM_22 del plec estàndard 

COM_23 Eix d’altres carreteres asfaltades (AMB) Substitueix fitxa COM_23 del plec estàndard 

COM_24 Eix de camí, pista forestal (AMB) Substitueix fitxa COM_24 del plec estàndard 

COM_50 Línia de pintura (AMB) Fitxa nova 

COM_51 Pas de vianants (AMB) Fitxa nova 

CON_01 Façana (AMB) Substitueix fitxa CON_01 del plec estàndard 

CON_13 Illa urbana (AMB) Substitueix fitxa CON_13 del plec estàndard 

CON_23 Escales (AMB) Substitueix fitxa CON_23 del plec estàndard 

CON_26 Vèrtex geodèsic (AMB) Substitueix fitxa CON_26 del plec estàndard 

CON_34 Escales mecàniques (AMB) Fitxa nova 

CON_35 Ascensor a la via pública (AMB) Fitxa nova 

CON_35pol Polígon d’ascensor a la via pública (AMB) Fitxa nova 

CON_50 Bicibox Fitxa nova 

ENE_08 Plaques solars (AMB) Fitxa nova 

ENE_09 Antena de telefonia mòbil (AMB) Fitxa nova 

PLA_01 Contenidor semisoterrat (AMB) Fitxa nova 

PLA_02 Passera de platja (AMB) Fitxa nova  

PLA_03 Plataforma de dutxa (AMB) Fitxa nova  

PLA_04 Dutxa (AMB) Fitxa nova  

PLA_05 Tanca de delimitació dunar (AMB) Fitxa nova  

PLA_06 Banc de dutxa (AMB) Fitxa nova 

PLA_07 Aparcabicis de platja (AMB) Fitxa nova 

PLA_08 Pal de megafonia (AMB) Fitxa nova 

PLA_09 Xarxa de voleibol (AMB) Fitxa nova 

PLA_10 Porteria de futbol (AMB) Fitxa nova 

PLA_11 Cistella de korfbal (AMB) Fitxa nova 

TOP_13 Genèric (AMB) Substitueix fitxa TOP_13 del plec estàndard 

TOP_15 Opcional Pati interior, terrat (AMB) Substitueix fitxa TOP_15 del plec estàndard 

TOP_17 Boca de metro (AMB) Fitxa nova 

TOP_18 Estació de FGC (AMB) Fitxa nova 

TOP_19 Estació de ferrocarril (AMB) Fitxa nova 

 

Aquestes fitxes són incloses a l’annex que segueix. 

 

Es modifiquen alguns requeriments dels eixos de la vialitat per adaptar-los a noves necessitats. Aquestes 

modificacions només s’aplicaran en aquelles zones on els eixos s’hagin de refer i en l’elaboració de cartografia 

de primera implantació. Es conservaran els element originals en les zones d’actualització sense canvis.  

 

 

3.2 Revisió de camp dels vèrtexs geodèsics 

 

La revisió de camp inclourà una revisió de l’estat dels vèrtexs de la Xarxa Geodèsica de l’AMB. Aquesta revisió 

inclourà la comprovació de la seva existència, l’estat del senyal, visibilitat amb els vèrtexs propers i qualsevol 

altra observació que sigui útil. Si ha canviat l’entorn del senyal caldrà incloure una nova descripció de la situació 

del vèrtex i una nova foto i croquis. 
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L’AMB facilitarà una base de dades amb els camps que caldrà revisar i que s’haurà de retornar amb les dades 

anteriors degudament emplenades. 
 

4. CANVIS RESPECTE LA REVISIÓ DE DOCUMENT 1 (OCTUBRE 2014) 

 

La taula següent conté una llista comparativa dels canvis de la Revisió de document 201707 respecte la Revisió 

de document 1 (octubre 2014). 

 

 Revisió de document 1 Revisió de document 201707 

Nous elements   

  Escales mecàniques (AMB) 

  Ascensor a la via pública (AMB) 

  Polígon d’ascensor a la via pública (AMB) 

  Bicibox 

  Plaques solars (AMB) 

  Antena de telefonia mòbil (AMB) 

  Contenidor semisoterrat (AMB) 

  Passera de platja (AMB) 

  Plataforma de dutxa (AMB) 

  Dutxa (AMB) 

  Tanca de delimitació dunar (AMB) 

  Banc de dutxa (AMB) 

  Aparcabicis de platja (AMB) 

  Pal de megafonia (AMB) 

  Xarxa de voleibol (AMB) 

  Porteria de futbol (AMB) 

  Cistella de korfbal (AMB) 

  Boca de metro (AMB) 

  Estació de FGC (AMB) 

  Estació de ferrocarril (AMB) 

   

Elements modificats   

 Eix de via urbana pavimentada Eix de via urbana pavimentada (AMB) 

 Eix de via urbana no pavimentada Eix de via urbana no pavimentada (AMB) 

 Eix d’autopistes i autovies Eix d’autopistes i autovies (AMB) 

 Eix d’altres carreteres asfaltades Eix d’altres carreteres asfaltades (AMB) 

 Eix de camí, pista forestal Eix de camí, pista forestal (AMB) 

 Escales Escales (AMB) 

 Vèrtex geodèsic Vèrtex geodèsic (AMB) 

 Pati interior, terrat Pati interior, terrat (AMB) 

   

Elements opcionals   

 Cota d’edifici Cota d’edifici 

 Número de plantes Número de plantes 

  Pati interior, terrat (quan s’indiqui) 

 



 

 

ANNEX 

 

 

 

 

 

DICCIONARI 
Fitxes específiques de la cartografia topogràfica 3D 

a escala 1:1 000 (CT-1M) v2.2 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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CONCEPTE  Eix de via urbana pavimentada (AMB) 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 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

 

 

Es construeix la línia amb vèrtexs a les cruïlles, als canvis 

d’orientació de la via urbana i als canvis de rasant. Es té cura de que 

hi hagi suficients vèrtexs per tal de representar correctament l’eix 

aparent planimètric de la via així com el seu perfil altimètric. 

L’eix es dibuixa amb el mateix detall i precisió que els marges de la 

via. 

En una via composada de vàries calçades, es construeix un eix per a 

cada calçada. En rotondes, els eixos no intersequen al centre de la 

rotonda sinó que es construeix un eix al voltant de la rotonda, amb 

el que intersequen els eixos de les vies que es troben a la rotonda. 

En creuaments a diferent nivell no es posa un vèrtex al punt de 

creuament. 

Sobre el terreny. 

 Revisió de camp Es revisa la classificació segons sigui pavimentada o de terra. Si en 

manca algun per falta de visibilitat en la fase anterior, s’afegeix tot 

mesurant l’amplada de la via tantes vegades com sigui necessari i 

s’etiqueta amb la lletra p.  

Interpolada (cotes 

terreny). 

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

codifiquen correctament seguint les anotacions de camp. 

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 i continuïtat de les línies fins a la 

intersecció amb un altre eix o fins a un límit de paviment, excepte 

en el cas de creuaments a diferent nivell. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES 

 
 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma correcta de recollir 

els eixos en un rotonda. 
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Forma INCORRECTA de 

recollir els eixos en un 

rotonda. 
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CONCEPTE  Eix de via urbana no pavimentada (AMB) 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, cobertes o amb escales. 

 

 
GEOMETRIA  Línia 

 FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

 

 

Es construeix la línia amb vèrtexs a les cruïlles, als canvis 

d’orientació de la via urbana i als canvis de rasant. Es té cura de que 

hi hagi suficients vèrtexs per tal de representar correctament l’eix 

aparent planimètric de la via així com el seu perfil altimètric. 

L’eix es dibuixa amb el mateix detall i precisió que els marges de la 

via. 

En una via composada de vàries calçades, es construeix un eix per a 

cada calçada. En rotondes, els eixos no intersequen al centre de la 

rotonda sinó que es construeix un eix al voltant de la rotonda, amb 

el que intersequen els eixos de les vies que es troben a la rotonda. 

En creuaments a diferent nivell no es posa un vèrtex al punt de 

creuament. 

Sobre el terreny. 

 Revisió de camp Es revisa la classificació segons sigui pavimentada o de terra. Si en 

manca algun per falta de visibilitat en la fase anterior, s’afegeix tot 

mesurant l’amplada de la via tantes vegades com sigui necessari i 

s’etiqueta amb la lletra t. 

Interpolada (cotes 

terreny). 

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

codifiquen correctament seguint les anotacions de camp. 

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 i continuïtat de les línies fins a la 

intersecció amb un altre eix o fins a un límit de paviment, excepte 

en el cas de creuaments a diferent nivell. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Eix d’autopistes i autovies (AMB) COM_22 

  

Línia imaginària que divideix longitudinalment cadascuna de les calçades d’una autopista o autovia en dues 

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

 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

 

 

Es construeix la línia aproximadament paral·lela als marges de 

l’autopista o autovia, a l’eix de cadascuna de les seves calçades. 

Es té cura de que hi hagi suficients vèrtexs per tal de representar 

correctament l’eix aparent planimètric de la via així com el seu 

perfil altimètric. L’eix es dibuixa amb el mateix detall i precisió que 

els marges de la via. 

També es posa un vèrtex a la intersecció amb els carrils 

d’acceleració i desacceleració de l’autopista o autovia. 

En creuaments a diferent nivell no es posa un vèrtex al punt de 

creuament. 

Sobre el terreny. 

 Edició Es té cura de connectar-les amb els eixos d’altres tipus de 

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

eixos dels carrils d’acceleració i desacceleració i eixos de camins i 

pistes forestals. 

 

Cal mantenir la classificació i continuïtat de les línies dins un 

mateix full fins a la intersecció amb un altre eix o fins a un límit de 

paviment, excepte en el cas de creuaments a diferent nivell. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Eix d’altres carreteres asfaltades (AMB) COM_23 

  

Línia imaginària que divideix longitudinalment una carretera asfaltada, que no és autopista o autovia, en dues 

parts aproximadament iguals. Inclou els trams coberts o sota ponts. 

 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

 

 

Es construeix la línia aproximadament paral·lela als marges de la 

carretera. 

Si en algun tram la carretera té més d’una calçada, es construeix un 

eix a cadascuna de les seves calçades. 

Es té cura de que hi hagi suficients vèrtexs per tal de representar 

correctament l’eix aparent planimètric de la via així com el seu 

perfil altimètric. L’eix es dibuixa amb el mateix detall i precisió que 

els marges de la via. 

També es posa un vèrtex a la intersecció amb els eixos d’altres tipus 

de vials que intersequin amb la carretera. 

En creuaments a diferent nivell no es posa un vèrtex al punt de 

creuament. 

Sobre el terreny. 

 Edició Es té cura de connectar-les amb els eixos d’altres tipus de 

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

eixos de camins i pistes forestals. 

 

Cal mantenir la classificació i continuïtat de les línies dins un 

mateix full fins a la intersecció amb un altre eix o fins a un límit de 

paviment, excepte en el cas de creuaments a diferent nivell. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Eix de camí, pista forestal (AMB) COM_24 

  

Línia imaginària que divideix longitudinalment un camí o pista forestal en dues parts aproximadament iguals. 

Inclou els trams coberts o sota ponts. 

 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

 

 

Es construeix la línia amb vèrtexs a les cruïlles, als canvis 

d’orientació de la via urbana i als canvis de rasant. Es té cura de que 

hi hagi suficients vèrtexs per tal de representar correctament l’eix 

aparent planimètric de la via així com el seu perfil altimètric. 

Es dibuixa amb el mateix detall i precisió que els marges del camí, 

pista forestal. 

En creuaments a diferent nivell no es posa un vèrtex al punt de 

creuament. 

Sobre el terreny. 

 Edició Es té cura de connectar-les amb els eixos d’altres tipus de 

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

eixos de vies urbanes pavimentades o no pavimentades. 

Cal mantenir la classificació i continuïtat de les línies dins un 

mateix full fins a la intersecció amb un altre eix o fins a un límit de 

paviment, excepte en el cas de creuaments a diferent nivell. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Línia de pintura (AMB) COM_50 

 
Línia que delimita grups de places d’aparcament a l’interior d’esplanades destinades a aquest ús. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull per la línia que envolta grups de places d’aparcament.  

No es recullen les places individuals. 

Sobre el terreny. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Pas de vianants (AMB) COM_51 

 
Línia que delimita l’indret senyalitzat per on els vianants poden travessar un carrer o carretera. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull per les línies exteriors que defineixen l’amplada del pas de 

vianants. 

Els extrems han de quedar connectats en X, Y amb algun element 

com vorera, parterre, límit de paviment, carretera. 

Sobre el terreny. 

 Revisió de camp Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbanitzacions es verifica 

que els indicats  a la minuta de restitució són correctes i 

s’assenyalen a la minuta els que manquen, proporcionant 

informació suficient per a situar-los. 

 

 Edició S’incorpora la informació de la minuta de camp. Interpolada. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Façana (AMB) CON_01 

 
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis que no es troben sota ponts o altres edificis. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
TIPUS   

 Façana exterior 

Línia de façana que no delimita el pati interior d’una illa urbana no catalogada 

com a illa de ciutat jardí. 

 Front interior d’illa 

Línia de façana que delimita el pati interior d’una illa urbana no catalogada com a 

illa de ciutat jardí. 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es captura pel límit exterior dels edificis o agrupacions d’edificis, 

amb un vèrtex a cada canvi d’alineació horitzontal. Això significa 

que s’hi inclou, si és el cas, el contorn que dóna al pati d’illa. 

En aquesta fase, el límit exterior inclou les parts voladisses com 

ràfecs, cornises; però no els balcons ni cossos sortints que només hi 

hagi en alguna de les plantes inferiors. 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció. 

 Revisió de camp Es revisa la línia de façana obtinguda per restitució i es determina la 

posició planimètrica real de la façana, indicant-ne la distància a 

elements de referència ben definits. 

A més s’assenyalaran a la minuta les línies de façana que hi 

manquin proporcionant les indicacions necessàries per a reconstruir-

les. 

 

 Edició S’incorporen les indicacions de la fase anterior codificant les línies 

de façana de restitució com escaigui (com a línia de volada, cos 

sortint, porxo) i construint la nova línia de la façana.  

S’afegeixen els trams no visibles ocults per vegetació. 

Es revisen les connexions amb altres elements, especialment amb 

mitgera i línia volumètrica, i es té cura de que les línies delimitin 

àrees tancades allí on calgui recollir polígons. 

La de restitució o 

interpolada. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

Els vèrtexs de la línia de 

façana només indiquen 

canvis d’alineació 

horitzontals. 

  

 
 

 

La línia de color groc és la 

façana exterior i la de color 

verd és el front interior 

d’illa. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

Els vèrtexs de la línia de 

façana només indiquen 

canvis d’alineació 

horitzontals. 

  

 
 

 

La línia de color groc és la 

façana exterior i la de color 

verd és el front interior 

d’illa. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

Els vèrtexs de la línia de 

façana només indiquen 

canvis d’alineació 

horitzontals. 

 

El límit exterior visible en 

una imatge aèria inclourà la 

part voladissa i 

possiblement la tribuna. 

  

 
 

 

La línia de color groc és la 

façana exterior que s’obté 

de restitució i la fúcsia és la 

que s’obté en la fase 

d’edició, després 

d’incorporar les dades de 

revisió de camp. 
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CONCEPTE Illa urbana (AMB) CON_13 

 
Àrea destinada a construir-hi edificacions o bé on ja hi han estat construïdes, dins de nuclis urbans, 

urbanitzacions, zones industrials, comercials i de serveis; no inclou les places. Generalment queda delimitada 

per tres o més carrers. 

 
GEOMETRIA Polígon 

 
TIPUS 

 Illa d’edificació consolidada 

Illa urbana o part d’ella de cases plurifamiliars ordenades en blocs d’habitatges o 

bé d’edificacions alineades a vial. 

 Illa de ciutat jardí 

Illa urbana o part d’ella amb cases unifamiliars aïllades amb jardí o en filera 

(aparellades). 

 Illa industrial 

Illa urbana o part d’ella amb edificacions o instal·lacions industrials. 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Edició S’obté duplicant i connectant les línies de façana, mur, tàpia etc. 

Les illes que no es puguin tancar per manca d’elements a duplicar, 

es tancaran unint els extrems o per on es cregui més adient. 

La del tram 

original o la del 

terreny. 

 
MODEL 

ELEVACIONS 

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES - Illa d’edificació consolidada 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

  

 
 

 

Els límits d’illa d’edificació 

consolidada són duplicats, 

gairebé sempre, d’elements 

que ja s’han recollit; 

habitualment, coincideix 

amb façana exterior, però 

en casos com el de la imatge 

solen haver-hi murs, tàpies 

o altres elements que 

defineixen l’illa. 
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EXEMPLES - Illa d’edificació consolidada 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

  

 
 

 

Els límits d’illa d’edificació 

consolidada són duplicats, 

gairebé sempre, d’elements 

que ja s’han recollit; 

habitualment, coincideix 

amb façana exterior, però 

en casos com el de la imatge 

solen haver-hi murs, tàpies 

o altres elements que 

defineixen l’illa. 
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EXEMPLES - Illa de ciutat jardí 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES - Illa de ciutat jardí 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES - Illa de ciutat jardí 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES - Illa industrial 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES - Illa industrial 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

Aquestes illes urbanes no 

són homogènies respecte de 

la classificació establerta i 

en conseqüència quedaran 

recollida en tants polígons 

com sigui necessari. 

  

 
 

 

La línia verda indica el límit 

d’illa industrial, el color 

groc indica el límit d’illa 

d’edificació consolidada i 

el color magenta indica el 

límit comú a dos polígons. 





DICCIONARI  

Cartografia topogràfica 3D a escala 1:1 000 (CT-1M) de l’AMB Versió 2.2  

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya CON_23  1 / 5 

 

 
CONCEPTE  Escales (AMB) CON_23 

 
Conjunt d’esglaons.  No inclou els marxapeus o esglaons dels llindars. Les escales mecàniques es recolliran 

com un element independent. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Sota aquest concepte es recullen, els esglaons i els trams del contorn 

de l’escala respectant les prioritats establertes. En cap cas no es 

recull el contorn de l’escala com a barana. 

També es recullen sota aquest concepte totes aquelles escales 

d’accés a les platges metropolitanes, incloses aquelles que siguin de 

fusta o metàl·liques.  

El primer esglaó i el darrer es capturen sobre la construcció, la resta 

es distribueixen uniformement dins l’interval si tenen una estesa o 

fondària igual  o inferior a 0,5 mil·límetres a l’escala de la 

cartografia; en cas contrari es capturen un per un.  

Allí on calgui per obtenir el model d’elevacions, es recull una línia 

de forma sobre el terreny al peu si està construïda sobre el terreny, 

o una línia de forma elevada si està construïda sobre un altre 

element. 

En el cas de línies que coincideixen amb línies definitòries d’escales 

mecàniques tindran prioritat les d’escales mecàniques. 

La de l’esglaó o 

interpolada. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. Interpolada. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

  

 
 

 

Considerant els esglaons de 

menys de 50 centímetres de 

fondària a escala 1:1 000 

quedaria com es mostra a la 

imatge. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

  

 
 

 

Considerant els esglaons de 

menys de 50 centímetres de 

fondària a escala 1:1 000 

quedaria com es mostra a la 

imatge. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

Les escales d’accés a les 

platges metropolitanes, 

incloses les de fusta, també 

es recullen sota aquest 

concepte. 
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CONCEPTE  Vèrtex geodèsic (AMB) CON_26 

 
Materialització sobre el terreny de punts amb coordenades geodèsiques conegudes amb una gran precisió.  

 
GEOMETRIA  Punt i text 

 
TIPUS  

 Vèrtex geodèsic Xarxa Utilitària 

Procedent de la base de dades geodèsiques de l’ICGC o d’altres organismes, 

corresponent a la Xarxa Utilitària de Catalunya. 

 Vèrtex geodèsic AMB 

Vèrtex de la Xarxa Geodèsica de l’AMB, resultat de la densificació de la Xarxa 

Utilitària de Catalunya. 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Edició El símbol es situa en la posició indicada a la base de dades i el text 

coincideix amb l’identificador del vèrtex. 

La posició del text no queda fixada per evitar sobreposar-lo a altres 

elements, però s’ha de garantir la unitat visual entre símbol i text. 

Punt i text, la de la 

base de dades. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS  
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EXEMPLES 

 

 
 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES 

 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Escales mecàniques (AMB)  CON_34 

 
Conjunt d’esglaons que es mouen mecànicament instal·lat a la via pública. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Sota aquest concepte es recull el contorn de l’escala. En cas de 

coincidència amb l’element CON_23 – Escales, tindran prioritat les 

escales mecàniques.  

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció. 

 Revisió de 

camp 

Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

 

 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  Interpolada 

 

MODEL 

ELEVACIONS 

No s’ usen per a la generació del model d’elevacions 

 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Ascensor a la via pública (AMB)  CON_35 

 
Línia que delimita una construcció destinada a contenir un o més ascensors sobre la via pública. Inclou les 

construccions d’accés a serveis sota rasant (entrades pàrquing) i els ascensors inclinats. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Sota aquest concepte es recull el contorn de la construcció que conté 

l’ascensor. 

En el cas d’ascensors inclinats es recollirà l’àmbit de la via per la 

qual circula. 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció  

 Revisió de 

camp 

Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp Interpolada 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Polígon d’ascensor a la via pública  (AMB)  CON_35pol 

 
Construcció destinada a contenir un o més ascensors sobre la via pública. Inclou els volums de construccions 

d’accés a serveis sota rasant (entrades pàrquing) i els ascensors inclinats. 

 
GEOMETRIA  Polígon 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució S’afegeix un punt a cada volum delimitat per les línies recollides amb 

el concepte ascensor a la via pública o altres, on calgui tenir un 

polígon d’ascensor i seguint els criteris següents: 

 Si el volum és pla (terrassa, teulada plana, etc), s’assigna la 

Z del volum, i centrat en X,Y. 

 Si el volum és inclinat, s’assigna la Z del punt més alt, amb 

X,Y ben a prop de l’alçada més alta i tan centrada com sigui 

possible. 

 Si el volum té carener, s’assigna la Z del trencament 

d’aigües, o sigui el punt més alt, i el més centrat possible en 

X,Y. 

 Si el volum té formes complexes (modernista, torres, etc) 

s’assigna la Z del punt més alt. 

 En altres tipus de volums s’intenta donar una idea de la Z 

predominant. 

 En volums on no es vegi quina alçada tenen (oclusions, 

ombres, etc), s’assigna la Z que sembli més versemblant. 

 

La més alta de 

cada volum de la 

construcció seguint 

els criteris indicats. 

 Revisió de 

camp 

Es verifica la informació de la minuta de restitució  

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. 

A partir de les línies de contorn i el punt interior es genera el polígon. 

Interpolada 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

El polígon s’usa per a la generació del model d’elevacions per a rectificar ortofoto estricta 

(MES TRUE ORTO). 
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GRÀFICS 
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CONCEPTE  Bicibox (AMB)  CON_50 

 
Receptacle metàl·lic i situat a la via pública i que s’utilitza com a estació d’aparcament segur per a bicicletes 

privades i gestionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Es recull pel contorn exterior tenint cura de que el primer i darrer 

vèrtex coincideixin. 

 

En cas de coincidir amb altres elements planimètrics, es poden 

dibuixar superposats.  

 

Sobre el terreny. 

 Revisió de 

camp 

Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui. 

 

 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

Interpolada 

 

MODEL 

ELEVACIONS 

No s’ usen per a la generació del model d’elevacions 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recull pel contorn 

exterior tenint cura de que el 

primer i darrer vèrtex 

coincideixin. 

 

La cota és la del terreny. 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Plaques solars (AMB)  ENE_08 

 
Construcció, generalment sobre les cobertes d’edificis, formada per panells que recullen l’energia solar. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Es capturen pel contorn del conjunt de plaques instal·lades 

conjuntament quan la superfície sigui superior a 2 metres quadrats. Si 

la separació de dos conjunts de plaques és inferior a 2 metres es 

capturen com un mateix conjunt. 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció  

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Antena de telefonia mòbil (AMB)  ENE_09 

 
Antena de telefonia instal·lada sobre cobertes dels edificis o altres construccions. 

 
GEOMETRIA  Punt 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Es capturen totes les antenes visibles pel centre aparent de l’antena. La de la base. 

 Revisió de 

camp 

Es dóna informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i 

les indicacions necessàries per a ubicar aquelles que hi manqui. 

 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. Interpolada. 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

No s’usen per a la generació del model d’elevacions. 

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Contenidor semisoterrat (AMB) PLA_01 

 
Contenidor d’escombraries semisoterrat instal·lat a les platges metropolitanes, amb una capacitat de 1800 l. 

La part emergent està construïda  de polietilè de color blau i té una alçada d’1.4m i un diàmetres d’1,2 m. No 

s’hi inclouen les papereres semisoterrades, del mateix color però de mida inferior. 

 
GEOMETRIA  Punt 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es captura per centre aparent de la base. La del terreny. 

 Revisió de camp Es dóna informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i 

les indicacions necessàries per a ubicar aquelles que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

Es captura un punt en el 

centre aparent de la base, a 

cota terreny. 
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CONCEPTE  Passera de platja (AMB) PLA_02 

 
Línia que delimita una plataforma de fusta d’accés a les platges metropolitanes per facilitar l’accessibilitat de 

vianants. 

 
GEOMETRIA  Polígon 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull pel contorn exterior tenint cura de que el primer i darrer 

vèrtex coincideixin. 

 

En cas de coincidir amb altres elements planimètrics, es poden 

dibuixar superposats. Quan el límit de l’element coincideixi amb el 

límit d’un element contigu es cuidarà que les línies coincideixin. 

 

Només es recullen els trams fixes de passera. Els trams temporals 

que s’instal·len en temporada alta per tal de facilitar l’accessibilitat 

de persones amb mobilitat reduïda fins l’aigua, no es representen. 

Per tant, cal tenir cura en que el vol fotogramètric origen de les dades 

estigui realitzat en temporada baixa.  

 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

Es recull pel contorn 

exterior tenint cura de que el 

primer i darrer vèrtex 

coincideixin. 
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EXEMPLES 

 

 

OBSERVACIONS 

 

En aquest cas es recullen 

ambdós elements: 

plataforma de dutxa 

(vermell) i l’element passera 

de platja (groc). Les línies 

vermella i groga són 

coincidents en els trams on 

els elements són contigus. 
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CONCEPTE  Plataforma de dutxa (AMB) PLA_03 

 
Plataforma de formigó generalment quadrada o rectangular instal·lada a les platges metropolitanes sobre la 

que hi ha instal·lada una dutxa i/o un rentapeus.  

 
GEOMETRIA  Polígon 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull pel contorn exterior tenint cura de que el primer i darrer 

vèrtex coincideixin. 

 

En cas de coincidir amb altres elements planimètrics, es poden 

dibuixar superposats. Quan el límit de l’element coincideixi amb el 

límit d’un element contigu es cuidarà que les línies coincideixin. 

 

Es recull tota la plataforma, incloses aquelles zones on no hi hagi 

dutxes però sí altres elements de mobiliari (bancs, cadires...). 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recull pel contorn 

exterior tenint cura de que el 

primer i darrer vèrtex 

coincideixin. 

En aquest cas es recullen 

ambdós elements: 

plataforma de dutxa 

(vermell) i l’element passera 

de platja (groc). Les línies 

vermella i groga són 

coincidents en els trams on 

els elements són contigus. 
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CONCEPTE  Dutxa (AMB) PLA_04 

 
Pal cilíndric normalment d’acer instal·lat a les platges metropolitanes sobre una plataforma, que sosté 

brolladors d’aigua per a la higiene corporal. Inclou els rentapeus. 

 
GEOMETRIA  Punt 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es captura pel centre aparent de la base. La de la plataforma 

on es troba. 

 Revisió de camp Es dóna informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i 

les indicacions necessàries per a ubicar aquelles que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es captura per centre 

aparent de la base, a la cota 

de la plataforma de dutxa. 
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EXEMPLES 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Tanca de delimitació dunar (AMB) PLA_05 

 
Element d’abalisament compost per estaques de fusta i cordes que té com a funció delimitar i senyalitzar el 

contorn de les dunes que es formen a les platges metropolitanes, per tal de protegir i garantir la seva 

conservació. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es captura donant un vèrtex allà on una estaca marca un canvi de 

direcció de la tanca. 

En cas de coincidir amb altres elements planimètrics, es poden 

dibuixar superposats. 

 

Sobre el terreny 

(peu de les 

estaques) 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i també les 

indicacions necessàries per a construir les que hi manquen. 

Interpolada. 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp. Si 

l’element és tancat, es cuida que el primer i el darrer vèrtex 

coincideixin. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

Es captura donant un 

vèrtex allà on una estaca 

marca un canvi de direcció 

de la tanca, a cota terreny. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Banc de dutxa (AMB) PLA_06 

 
Símbol que representa un seient rectangular de color blanc col·locat habitualment al costat de les dutxes de 

les platges metropolitanes.  

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recullen exclusivament els bancs rectangulars de dimensions 

estàndards (150x50x43 cm)  i revestits de fibra de vidre de color 

blanc. La resta de bancs no es representen. 

 

L’element es captura inserint el primer punt en el centre geomètric 

aparent del banc i s’orienta inserint el segon punt en el sentit del seu 

costat llarg. 

 

Sobre el terreny. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i també 

les indicacions necessàries per a construir els que hi manquen. 

Interpolada (cotes 

via pública) 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a assignar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

L’element es captura 

inserint el primer punt en el 

centre geomètric aparent del 

banc i s’orienta inserint el 

segon punt en el sentit del 

seu costat llarg, a cota 

terreny (plataforma on es 

troba). 
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CONCEPTE  Aparcabicis de platja (AMB) PLA_07 

 
Línia que delimita una plataforma de fusta instal·lada a les platges metropolitanes sobre la que s’han ancorat 

unes anelles d’acer amb la finalitat de que s’hi aparquin les bicicletes. 

 
GEOMETRIA  Polígon 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull el contorn exterior del mòdul de fusta on estan ancorades 

les anelles d’acer (no les anelles d’acer) tenint cura de que el primer i 

darrer vèrtex coincideixin. 

 

En alguns casos pot ser difícil per l’operador distingir el límit entre 

aquest element i l’element passera. Per tal de buscar el contorn cal 

tenir en compte que el mòdul de fusta té sempre una amplada de 1.64 

metres. 

 

En cas de coincidir amb altres elements planimètrics, es poden 

dibuixar superposats. Quan el límit de l’element coincideixi amb el 

límit d’un element contigu es cuidarà que les línies coincideixin. 

 

 

 

Cada vèrtex sobre 

la part més elevada 

de la construcció. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

 
 



DICCIONARI  

Cartografia topogràfica 3D a escala 1:1 000 (CT-1M) de l’AMB Versió 2.2  

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PLA_07  3 / 3 

 

 

 

EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Pal de megafonia (AMB) PLA_08 

 
Pal cilíndric d’acer instal·lat a les platges metropolitanes sobre una plataforma, que sosté altaveus amb la 

finalitat de transmetre informacions als usuaris de les platges, a més d’antenes i un sistema d’il·luminació. 

 
GEOMETRIA  Punt 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es captura per la base del pal. La del terreny 

 Revisió de camp Es dóna informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i 

les indicacions necessàries per a ubicar aquelles que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

Es captura per la base del 

pal, a cota terreny.  
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CONCEPTE  Xarxa de voleibol (AMB) PLA_09 

 
Línia que representa una xarxa de voleibol sostinguda en dos pals d’acer instal·lada a les platges 

metropolitanes i amb la finalitat de jugar a voleibol i altres esports de xarxa. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull la línia recta entre els dos pals que sostenen la xarxa. 

Només es recullen sota aquest concepte les xarxes estàndard de 9 

metres de longitud.  

La del terreny. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

 
 



DICCIONARI  

Cartografia topogràfica 3D a escala 1:1 000 (CT-1M) de l’AMB Versió 2.2  

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PLA_09  3 / 5 

 

 

EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recull la línia recta entre 

els dos pals que sostenen la 

xarxa, a cota terreny. 
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EXEMPLES 

 

 
 

 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Porteria de futbol (AMB) PLA_10 

 
Perfil tubular d’acer amb forma rectangular  de 3x2 m instal·lat a les platges metropolitanes i que permet 

jugar a futbol i altres esports similars. 

 
GEOMETRIA  Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

Es recull la línia recta entre els dos pals verticals (projecció del pal 

horitzontal).  

La del terreny. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 

informació de les línies que s’han d’esborrar o modificar i les 

indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 

el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a donar 

l’altitud. 

 

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 

 

 

 

 
 

Es recull la línia recta entre 

els dos pals verticals 

(projecció del pal 

horitzontal) a cota terreny. 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Cistella de korfbal (AMB) PLA_11 

 
Pal cilíndric d’acer instal·lat a les platges metropolitanes que sosté una cistella amb la finalitat de jugar a 

korfbal. 

 
GEOMETRIA  Punt orientat 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

L’element es captura inserint el primer punt en el centre de la base 

del pal i s’orienta inserint el segon punt en el sentit on hi ha la 

cistella. 

 

La del terreny 

 Revisió de camp Es dóna informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i 

les indicacions necessàries per a ubicar aquelles que hi manqui.  

Interpolada (cotes 

terreny o elements 

propers no 

elevats). 

 Edició Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  

 
MODEL 

ELEVACIONS  

 

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

 

GRÀFICS 
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EXEMPLES 

 

 
 

OBSERVACIONS 
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CONCEPTE  Genèric (AMB) TOP_13 

 
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa. 

 
GEOMETRIA  Text 

 
TIPUS  

Els tipus de genèrics que s’utilitzen són els següents:  

 aparcament 

Línia de pintura. 

 cobert 

 constr.  

Edifici en construcció. 

 dipòsit 

Dipòsit cobert. 

 hiv.  

Hivernacle. 

 P  

Pou. 

 porxo 

 ruïnes 

 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 

 

S’incorporen els textos de manera que l’associació text-element 

sigui directa i permeti identificar l’element planimètric sense 

confusions. 

Sobre l’element. 

 Revisió de camp Es contrasten els genèrics utilitzats en la minuta original amb la 

comprovació directa al camp i s’afegeixen els que hi manquin. 

 

 Edició S’incorporen les modificacions indicades en la minuta de camp. 

En el cas d’anotacions múltiples i molt properes d’un mateix text, 

s’apliquen criteris de generalització utilitzant una anotació per a 

designar més d’un recinte. No obstant això, no es pot eliminar cap 

text si la seva manca indueix a errors d’interpretació. 

La de l’element. 
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GRÀFICS 
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CONCEPTE  Pati interior, terrat (AMB) [Opcional] TOP_15 

 
Denominació simbòlica per a espais closos i descoberts a l’interior d’un edifici o d’una agrupació d’edificis. 

 
GEOMETRIA  Text 

 
TIPUS  

 C 

Indica que hi ha una coberta que no és d’obra (per exemple, una claraboia). 

Inclou les cobertes enrasades amb la superfície que cobreixen el canvi de volum. 

 J  

Indica que hi ha un recinte enjardinat. 

 Pi 

Indica que hi ha un pati  interior d’edifici (pati de llums, celobert,...), està format 

per trams de ”Línia volumètrica” i d’altres elements auxiliars (mur, filat,...). 

 Pe 

Indica que hi ha un pati exterior. Està format per trams de “Façana” (del tipus 

“Façana exterior” i “Front d’interior d’illa”) i d’altres elements auxiliars (mur, 

filat,...). 

 T 

Indica que hi ha un terrat amb coberta plana. 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució Se situa el text Pe a l’interior dels recintes interpretats com a patis 

exteriors (es troben a nivell del terra), Pi a l’interior dels recintes 

interpretats com a patis interiors d’edificis, T als interpretats com a 

terrats (són cobertes d’edifici, transitables i planes), C quan 

s’interpreta que la coberta no és d’obra (per exemple, una claraboia) i 

J als patis interpretats com a jardí.  

Sobre la superfície 

del recinte. 

 Edició A cada espai hi haurà un símbol, excepte en aquells que es trobin 

repartits entre dos o més fulls, en que s’indicarà a cada full. 
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GRÀFICS 
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EXEMPLES 
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CONCEPTE  Boca de metro (AMB)  TOP_17 

 
Nom que identifica una estació de metro. 

 
GEOMETRIA  Text 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Revisió de 

camp 

Sobre el terreny s’anoten els noms que figurin a les plaques 

identificatives que se situen, en la minuta de camp, dintre de l’àmbit 

del mur o tanca que la defineix.. 

En cas que coincideixi amb estació de FGC o tren la prioritat serà de 

més a menys: metro, FGC, tren. 

 

 Edició S’incorporen els textos del recull de camp. Cota 0 metres  

 

GRÀFICS 
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CONCEPTE  Estació de FGC (AMB)  TOP_18 

 
Nom que identifica una estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

 
GEOMETRIA  Text 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Revisió de 

camp 

Sobre el terreny s’anoten els noms que figurin a les plaques 

identificatives que se situen, en la minuta de camp, dintre de l’àmbit 

del mur o tanca que la defineix. 

En cas que coincideixi amb estació de metro o tren la prioritat serà de 

més a menys: metro, FGC, tren. 

 

 Edició S’incorporen els textos del recull de camp. Cota 0 metres  

 

GRÀFICS 
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CONCEPTE  Estació de ferrocarril (AMB)  TOP_19 

 
Nom que identifica una estació de ferrocarril. 

 
GEOMETRIA  Text 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Revisió de 

camp 

Sobre el terreny s’anoten els noms que figurin a les plaques 

identificatives que se situen, en la minuta de camp, dintre de l’àmbit 

del mur o tanca que la defineix. 

En cas que coincideixi amb estació de FGC o metro la prioritat serà 

de més a menys: metro, FGC, tren. 

 

 Edició S’incorporen els textos del recull de camp. Cota 0 metres  

 

GRÀFICS 
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