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RESUM 

La present memòria correspon al Treball Final del Màster en Geoinformació i és un projecte realitzat 

conjuntament amb l’empresa INFRAPLAN en el qual es podrà veure el procés en conjunt de com es 

treballen les dades geoespacials des del seu tractament inicial, passant per la seva simbolització basada en 

regles i aplicant alguns processos d’automatització per tal d’aconseguir una bona base cartogràfica 

municipal que es publicarà al geoportal web de que disposta l’Ajuntament de Reus i que servirà per a l’ús 

tant de les administracions, empresses, professionals i de la ciutadania en general.  

 
Paraules clau: geoportal, dades espacials, simbolització, cartografia, automatització de processos, Reus.  

 

 

RESUMEN 

La presente memoria corresponde al Trabajo Final de Máster en Geoinformación y es un proyecto 

realizado conjuntamente con la empresa INFRAPLAN en el cual se podrá ver el proceso en su conjunto de 

cómo se trabajan las bases de datos geoespaciales des de su tratamiento inicial, pasando por su 

simbolización basada en reglas y aplicando algunos procesos de automatización para conseguir una buena 

base cartográfica municipal que se publicará en el geoportal web del Ayuntamiento de Reus y que servirá 

para el uso de las administraciones, empresas, profesionales y de la ciudadanía en general.  
 

Palabras clave: geoportal, datos espaciales, simbolitzación, cartografia, automatitzación de procesos, Reus.  

 

 

ABSTRACT 

This report corresponds to the Final Master’s Degree in Geoinformation Dissertation and is a Project 

carried out jointly with INFRAPLAN company in which the whole process of how geospatial databases are 

worked from their initial treatment, passing through their symbolization based on rules and applying some 

atutomation processes to achieve a good municipal cartographic base that will be published on the Reus 

City Council web geoportal and that will be used by administrations, companies, professionals and the 

general public.  

 
Key words: geoportal, spatial data, symbolization, cartography, process automation, Reus.  

 

 

 

 

 

 

NOTA: Aquest document disposa d’hipervincles pel seu contingut en figures i taules, sobretot a l’Annex. 

Al llarg del cos del treball els enllaços es veuran subratllats. Una vegada s’accedeix al destí i es vol tornar 

enrere a on s’havia deixat la lectura feu click als símbols que apareixeran com el de la dreta al final de 

cada figura.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment i des de fa dècades, les tecnologies de la informació geogràfica (TIG) sorgeixen per a satisfer 

la necessitat de tractar tots aquells elements, processos, fenòmens i, en general, informació 

georeferenciada, és a dir, de ser localitzada sobre la superfície terrestre. Formen part d’aquestes 

tecnologies els Sistemes d’informació Geogràfica (SIG), la teledetecció i la cartografia digital entre altres, i 

totes elles es troben en una creixent expansió degut a la seva utilitat per tractar tot tipus d’àmbits tan 

diferents com la gestió de serveis públics, l’urbanisme, el medi ambient i els recursos naturals, ordenació 

del territori, geomàrqueting, etc. Amb l’aparició de noves tecnologies, apareixen també cada vegada més 

tipus de dades geoespacials i cada vegada més quantitat. Per tal de gestionar tal quantitat creixent de 

dades, els SIG i les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)1, són sistemes útils capaços de processar dades 

de naturalesa geogràfica i alfanumèrica de manera integrada.  

 

Els ajuntaments, com a entitats territorials i administratives que són, tracten amb una gran quantitat de 

dades georeferenciades i és per això que les IDE poden servir com a element que centralitza la informació 

procedent de les diferents seccions i departaments tècnics municipals, dotant-la de la consistència 

necessària per a una gestió integrada de les dades i que ajudi a la presa de decisions per a realitzar 

qualsevol tipus de polítiques o accions. A més a més, a part de l’ús dirigit a l’administració, també hi té 

accés tota la ciutadania que hi tingui interès, cada vegada més conscienciada i implicada en la bona gestió 

de les administracions i altres col·lectius professionals tècnics, que utilitzen la cartografia que elabora i 

manté l’ajuntament com a punt de partida en la seva planificació, actualització i consulta del territori.  

 

De les IDE se’n desprenen els geoportals o visors cartogràfics, els quals s’han convertit en una potent eina 

per consultar geodades municipals com, per exemple el present cas, de l’Ajuntament de Reus, que des del 

2016 disposa d’un geoportal propi amb tota la informació que ell mateix gestiona i crea. Per tant, el 

desenvolupament dels geoportals ha comportat canvis importants en l’ús de la informació geogràfica 

(Maguire and Longley, 2005; van Oort et al., 2009). Els geoportals han simplificat enormement l’accés a la 

informació geogràfica i han afavorit l’aprenentatge dels conceptes i tècniques per usar-la. Aquesta 

transparència i facilitat d’accés a la informació han tingut efectes en les polítiques i desicions de les 

administracions o entitats privades, encoratjant en general la distribució oberta de les dades i el 

desenvolupament de mitjans per l’ús d’aquesta informació digital. Paral·lelament, aquesta informació ha 

penetrat amb força a tots els continguts web i ha adquirit una forta rellevància esdevenint un component 

essencial de la societat de la informació (Nunes, 2013). 

 

En les següents pàgines del present projecte es podrà veure l’estructura que es presenta a continuació. 

Abans d’entrar en el cos del treball, es comentarà breument una introducció general i es veurà el concepte 

de geoportal, seguit de l’àrea d’estudi i objectius. Pel que fa a la metodologia del treball, es planteja en 

quatre fases principals, la primera de tractament de les geodades inicials, seguida de la simbolització 

d’aquesta dividida en les diferents capes segons geometria i que representa la major part del treball. A 

continuació, s’explicarà com s’ha dut a terme uns scripts per automatitzar un parell de processos i 

finalment la publicació de la cartografia ja simbolitzada. Ja per acabar, en l’últim punt es presentaran els 

resultats seguidament de les conclusions finals i la bibliografia utilitzada.  

 

 

 
1 Les IDE permeten l’accés a la informació de manera fàcil, còmode, eficaç i a baix cost perquè es realitzen a través d’internet. A 

través dels serveis resultants del treball organitzatiu i tecnològic d’una IDE, qualsevol usuari pot buscar, visualitzar i descarregar 
dades geogràfiques a través de serveis online estandarditzats a nivell mundial. En canvi, un SIG d’escriptori permet visualitzar 
dades d’un ordinador, d’una base de dades i també els compartits per serveis IDE online. En un SIG, les dades es troben 
emmagatzemades en qualsevol format i l’usuari necessita tenir coneixements bàsics per utilitzar software SIG. Les IDE solucionen 
els problemes de distribució, recursos tecnològic i conversió de formats. Amb el simple accés a internet, s’aconsegueixen serveis 
relatius a la informació geogràfica sense necessitat de grans coneixements tècnics i amb altres avantatges que no ofereix un SIG.  
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2. QUÈ ÉS UN GEOPORTAL? 

Un geoportal és un lloc web amb la finalitat d’oferir als usuaris l’accés a una sèrie de recursos i serveis 

basats en la informació geogràfica. Permet el descobriment, l’accés i la visualització de dades geoespacials, 

utilitzant un navegador i possibilita la integració, interoperabilitat i intercanvi d’informació entre 

institucions, col·lectius professionals, empreses o població en general de manera ràpida i àgil. Els 

geoportals, com a llocs web que són, apareixen juntament amb internet al canvi de segle, un cop implantat 

l’ús de la tecnologia web com a punt d’accés a la informació (Annoni et al. 2004).  

 

Per tenir un millor context, els geoportals solen formar part d’una infraestructura de dades espacials (IDE), 

ja que aquestes tenen, en general, com a punt d’accés a la informació i manifestació més visible un 

geoportal. Una IDE disposa d’un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, 

servidors, programes, dades, aplicacions, etc.) on es gestiona informació geogràfica (mapes, ortofotos, 

imatges de satèl·lit, etc.) disponible a internet, que compleixen una sèrie de condicions d’interoperabilitat 

(normes, especificacions, protocols, etc.) que permeten que els usuaris, utilitzant un simple navegador, 

puguin utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats. (Ajuntament de Barcelona, 2020).  

 

D’aquesta manera, la tecnologia utilitzada per a implementar els geoportals (Tait, 2005, Tang and Selwood, 

2005) és la mateixa tecnologia que es fa servir per implementar les IDE, la qual es basa en arquitectures 

orientades a serveis, SIG distribuït, SIG web i estàndards geoespacials. Així, els diferents repositoris i 

components de programari intermediari que publiquen i mantenen actius els serveis oberts i utilitzats pels 

geoportals poden estar en ordinadors i ubicacions diferents, combinats vertical o horitzontalment (Nunes, 

2013).  

 

Per tant, un geoportal està conformat per diferents recursos com el visor geogràfic, que és on es desplega 

la informació espacial (geodades), els geoserveis, que són el conjunt de funcions de que disposa, com ara 

serveis de mapes web (WMS2 i WMTS3), serveis de publicació d’entitats WFS4, serveis de golocalització, 

etc. i les metadades5, que són la descripció de la informació espacial que facilita el seu inventari, consulta 

i condicions, origen, termes d’ús, etc. A més aquests poden oferir recursos d’informació d’interès general 

o bé especialitzada per àmbits temàtics (geoportals temàtics), d’abast temporal (geoportals històrics) o 

finalitat dels recursos (geoportals de les IDE, geoportals de l’administració local, etc.).  

 

Per l’interès d’aquest projecte, de tot el conjunt d’elements en que s’estructura una IDE, es treballarà en 

profunditat la part de les dades de base cartogràfiques del visor geogràfic, que són les dades 

georeferenciades fonamentals que serveixen de base per construir o referenciar qualsevol altra data 

superposada. Compleixen la funció de ser la informació geogràfica de referència utilitzada com a base 

comú que permet barrejar i integrar dades d’aplicacions de tot tipus al ser el vincle o nexe d’unió. A més, 

una bona simbolització d’aquesta determinarà que el geoportal sigui més o menys atractiu per l’usuari i 

d’això en dependrà part de la seva utilització.  

 
2 WMS, les sigles de Web Map Service, produeix mapes de dades espacials referits de manera dinàmica a partir d’informació 
geogràfica. Amb aquest servei els clients no obtenen pròpiament les dades originals, sinó una imatge digital que permet la 
representació d’aquestes dades a la pantalla sense la necessitat d’haver-les de descarregar. D’aquesta manera permet mantenir 
la seguretat, confidencialitat i propietat de les dades sense privar el seu ús públic i permet el seu accés remot integrant dades 
d’orígens diferents.  
3 WMTS, les sigles de Web Map Tile Service, o servei de mapes tessel·lat, igual que el WMS proporciona una imatge digital a partir 
de dades geogràfiques, però en aquest cas augmenta considerablement la velocitat de resposta, ja que parteix de col·leccions de 
tessel·les o porcions d’imatges ja pregenerades, a uns intervals d’escala definits.  
4 WFS, sigles de Web Feature Servide, és un servei que permet consultar i recuperar dades vectorials i la informació alfanumèrica 

que hi està lligada. Permet a més, realitzar consultes tant espacials com alfanumèriques i manipular geometries.  
5 Les metadades venen determinades per la Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe), que obliga a 
complementar un mínim de camps obligatoris per al conjunt de la informació geogràfica, els quals defineixen el perfil. INSPIRE 
classifica els diversos conjunts d’informació geogràfica en temes inclosos en els seus annexes i dicta les normatives necessàries 
per garantitzar la seva interoperabilitat.  
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3. ANTECEDENTS 

Aquest projecte forma part d’una actualització d’altres treballs previs de l’Ajuntament de Reus, que fa 

molts anys que treballa amb aspectes de la informació geogràfica. En concret, el departament de 

Cartografia del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus, és un 

dels agents productors de cartografia reconeguts de Catalunya i des de l’any 2013 té caràcter oficial. Des 

de l’any 1984, s’ha dut a terme un manteniment continu, actualització i distribució de les bases 

cartogràfiques 1:500 i 1:1000 corresponents al terme municipal de Reus mitjançant vols fotogramètrics 

periòdics i topografia clàssica, utilitzats per documentar i millorar tots els canvis detectats al territori al 

llarg del temps.  

 

El geoportal de la ciutat de Reus, és una eina avançada que 

l’Ajuntament va publicar el febrer de 2016 i és un dels recursos 

que s’emmarca en el projecte de Reus Smart City6, on s’està 

treballant en nous projectes per millorar el servei que es presta 

a la ciutadania i que encaixa amb la concepció de les ciutats 

intel·ligents, àmpliament implantada arreu de les ciutats del 

món. En paral·lel, també s’ha impulsat la marca Reus Smart City 

per identificar el conjunt de les accions amb aquest valor.  I una 

de les accions que està inclosa és el geoportal, del qual el 

present projecte es veurà més endavant com s’ha confeccionat 

una part, concretament les bases cartogràfiques del municipi.  

 

El geoportal de Reus és un espai destinat a l’accés de tota la geoinformació i recursos geoespacials 

disponibles vinculats al municipi. Permet l’accés a les dades d’una manera àgil i eficaç i ofereix una gran 

varietat de serveis. Cada dos anys aproximadament s’ha anat actualitzant tant la base cartogràfica com 

totes les funcions del geoportal. D’aquesta manera, el 2017 es va actualitzar amb noves funcionalitats. Una 

de les principals novetats va ser que el catàleg de mapes de base va incorporar la cartografia oficial 

municipal (fins llavors la que es consultava era de l’ICGC). En aquest cas, la municipal, que és la que s’ha 

representat en el present projecte, ofereix una gran definició de detall on s’aprecia fins a la senyalització 

viària, l’arbrat, els registres de serveis, etc. Amb aquesta cartografia oficial, es facilita que els professionals 

com enginyers o tècnics, puguin elaborar projectes sense necessitat de desplaçar-se ni de fer cap tràmit 

específic d’accés a la cartografia municipal.  

 

Amb aquesta nova versió, que actualment està en servei, es van afegir nous continguts i funcionalitats a 

més dels bàsics que ja hi havia, i en general són els següents:  

- Consulta i descàrrega de dades: hi ha disponibles grans quantitats de dades referents a molts 

àmbits de gestió que es troben geolocalitzats sobre el mapa amb informació desplegable en forma 

de fitxa que van des d’un mapa d’inversions fetes al municipi fins a la localització de serveis molt 

variats com sanitaris, esportius, instal·lacions, rutes saludables, límits administratius, etc. 

- Comparador d’ortoimatges històric: permet comparar ortoimatges de diferents èpoques, des del 

vol americà de 1945 fins a l’actualitat, per veure com ha anat evolucionant l’urbanisme i l’ús del 

sòl al municipi mitjançant escombrats d’imatge.  

- Cerca de punts d’interès: disposa d’un cercador en el qual es pot buscar per direcció, carrers, 

portals, coordenades GPS, llocs d’interès, referències cadastrals, etc. Permet fer una cerca 

d’elements geolocalitzats per paraules clau.  

 

 
6 El concepte smart city, o ciutats intel·ligents, apareix sobretot a principis del segle XXI amb l’objectiu de crear ciutats sostenibles 

econòmica, social i mediambientalment utilitzant el potencial de les tecnologies de la informació i la innovació per tal de millorar 
l’ús dels recursos, fer-ne una gestió més eficaç i en resum, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.  

Font: Ajuntament de Reus. 

Fig. 1. Logotip marca Reus Smart City 
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- Compartir localitzacions amb comentaris: el sistema permet localitzar un punt o superfície del 

mapa i compartir-lo amb comentaris, on es genera automàticament un enllaç web que es pot 

enviar per correu o per xarxes socials.  

- Realització d’amidaments: per tal de conèixer distàncies precises entre punts, calcular itineraris, 

superfícies i desnivells, etc.  

- Accedir a l’StreetView de Google: el geoportal permet accedir a la visió de carrer de Google sense 

sortir de la web, partint la finestra en dos mentre es pot veure el mapa.  

 

En resum, el geoportal de Reus es tracta d’una eina àgil, senzilla i que s’adapta als dispositius mòbils, amb 

una alta definició gràfica que permet una recuperació ràpida de la imatge durant els zooms i ofereix un 

catàleg ampli d’imatges base i molta informació del municipi. Tot això, desenvolupat totalment mitjançant 

una plataforma de programari lliure i oberta, d’acord amb l’aposta tecnològica de l’Ajuntament de Reus 

per aquest tipus de tecnologies.  

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 

Reus és un municipi i ciutat de Catalunya ubicat a les planes agrícoles que es troben entre la serralada 

prelitoral i a uns 10 km de la Costa Daurada del mar Mediterrani. Dins la província de Tarragona, es troba 

a l’est de la comarca del Baix Camp, de la qual n’és la capital (Fig. 3). A l’est de la localitat limita amb 

Constantí, la Canonja i la ciutat de Tarragona a uns 15 km, tots ells de la comarca del Tarragonès amb la 

qual fa frontera. Al nord, amb els municipis de la Selva del Camp, Almoster, Castellvell del Camp i l’Aleixar. 

A l’oest amb Riudoms i al sud amb Vila-seca.   

 

Demogràficament, ocupa la desena posició en el rànquing de ciutats de Catalunya i és la segona ciutat més 

gran de la província, per darrere de Tarragona. Actualment hi viuen 106.709 habitants (IDESCAT, 2019). 

Fins al 1910, va ser la segona ciutat més gran de Catalunya, per darrere de Barcelona, però la seva 

importància com a centre de la província va anar decaient primer en benefici de Tortosa i més endavant 

de Tarragona. No obstant això, a partir dels fluxos migratoris nacionals dels anys 60 i 70 del segle XX, i més 

endavant la immigració internacional al canvi de segle, van fer augmentar molt la població superant la 

marca dels 100.000 habitants l’any 2005. En una visió més regional, la localitat de Reus forma part de la 

segona major l’àrea metropolitana de Catalunya, Tarragona - Reus, una conurbació del Camp de Tarragona 

amb prop de 500.000 habitants (IDESCAT, 2019) on Reus aporta un quart del total de població de l’àrea.  

 

 

 

 

Fig. 2. Pàgina d’inici del geoportal de Reus i els seus serveis 

Font: Ajuntament de Reus. 

https://geoportal.reus.cat/inici/


9 
  

Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICGC. 

 

 

 

La localitat és considerada un punt estratègic en el sistema de comunicacions, ja que disposa del tercer 

major aeroport de Catalunya, es troba a 15 km del port de Tarragona i molt ben connectat per diverses 

línies de ferrocarril, AVE i carreteres. El municipi, que compta amb gairebé 53 km2, consta d’un relleu molt 

planer amb pendents suaus. En tot el terme no hi discorre cap riu, però hi ha forta presència de torrents i 

rieres. Pel que fa als usos del sòl, hi predominen principalment dos tipus d’ús: per una banda, la zona 

urbana on es troba la ciutat i polígons industrials amb una estructura relativament compacta al centre, i la 

zona rural formada per camps de conreu que envolta tot el municipi. El nucli urbà de Reus ha crescut de 

manera concèntrica al llarg de la història, del centre cap enfora a través de diferents eixamples aprofitant 

l’orografia plana per expandir-se. En total, prop d’un 80% del municipi és rural, considerat zona no 

urbanitzable (Ajuntament de Reus, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Localització del municipi de Reus 
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5. OBJECTIUS 

 

5.1. OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu principal que persegueix el present projecte és bàsicament el d’actualitzar a través de la seva 

simbolització, les bases cartogràfiques oficials del municipi de Reus per tal de publicar-les posteriorment 

al seu geoportal web i d’aquesta manera dotar de geoinformació actualitzada de la ciutat als ciutadans i 

als tècnics responsables de l’organització que en facin ús. En general, es veurà com funciona de manera 

integrada la creació de bases cartogràfiques d’un geoportal web municipal a través dels diferents 

processos de treball.  

 

5.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Altres objectius més específics que s’aniran treballant en els diferents apartats són: 

 

- Revisar, analitzar  i depurar les geodades inicials, tenint en compte la seva estructura i topologia. 

Aquestes dades estan donades inicialment en format CAD (Microstation) i s’han de convertir a 

format GIS (shapefile) segons la naturalesa de les dades, a través del programa FME.  

 

- Càrrega de les geodades a QGis i simbolització per regles de tots els elements municipals 

representats (polígons, línies, punts i etiquetes) segons escala de visualització i altres 

característiques per a cada cas especial.  

 

- Treballar amb programari CAD per a la creació de símbols i d’estils de línia que s’aplicaran a la 

simbologia de la base cartogràfica.  

 

- Dur a terme dues automatitzacions de processos mitjançant Python una vegada acabada la 

simbologia de la cartografia per tal de realitzar tasques de manera periòdica. Per una banda, crear 

una còpia de la base cartogràfica a escala de grisos que servirà com a base per a superposar altra 

geoinformació al damunt. 

 

- Per altra banda, creació de tessel·les TMS (Tile Map Service) que seran les que es publicaran al 

geoportal.  

 

- Obtenir una base cartogràfica de bona qualitat i atractiva per l’usuari.  

 

5.3. PLANIFICACIÓ DE TASQUES 

Pel que fa a la planificació de les tasques realitzades durant tot el projecte, s’ha realitzat un diagrama de 

Gantt, que consisteix en una eina gràfica utilitzada en gestió de projectes i amb l’objectiu d’exposar el 

temps de dedicació previst per a cada tasca o activitat al llarg del temps en què ha durat el projecte. 

 

En total s’ha dividit el treball en 11 tasques, en el període comprès entre el 14/04/2020, data d’inici del 

projecte, fins al 30/06/2020, data en què s’entrega la present memòria, amb un total de cinquanta-cinc 

dies efectius. Per a cada tasca es pot veure al diagrama el nombre de dies totals realitzats i també si s’han 

superposat tasques que es podien realitzar de manera conjunta o simultània o tasques que s’han realitzat 

de manera discontínua al llarg del projecte (veure Taula PT1 a l’Annex).
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6. METODOLOGIA 

A continuació es presentarà la metodologia que s’ha seguit per a realitzar el projecte i que forma la 

principal estructura del cos del treball, la qual consta de quatre fases principals: la primera, el tractament 

de les geodades inicial. La segona i més extensa, la simbolització de les bases cartogràfiques per 

confeccionar el mapa base, seguida d’una tercera fase d’automatització de processos mitjançant 

programació i finalment la publicació a la web.  

 

6.1. TRACTAMENT DE GEODADES 

 
En aquesta primera part del projecte es tractaran les geodades7 inicials proporcionades per l’Ajuntament 

de Reus. L’objectiu general d’aquí és la conversió d’unes dades inicials en format CAD8, a unes dades 

compatibles amb un SIG d’escriptori com QGis, on se simbolitzaran les capes obtingudes a continuació. 

Per tant, aquesta part del treball serà la base del projecte on s’obtindran les dades per poder seguir 

treballant-les en el seu conjunt.  

  

Les transformacions de dades s’han dut a terme amb el software FME              (Feature Manipulation 

Engine), que és una de les plataformes d’integració de dades geoespacials més reconegudes en l’àmbit 

mundial. La integració de dades es traduiria com a l’acció d’agrupar dades de moltes fonts i formats 

diferents en un únic entorn de treball per tal de crear un conjunt de dades amb informació útil i de manera 

estandarditzada. El programa disposa d’un motor que admet una gran varietat de tipus de dades, formats 

i aplicacions, fet que aconsegueix una integració de dades de múltiples fonts ràpida i eficient, utilitzant 

eines de transformació per canviar o reestructurar aquestes dades inicials segons les necessitats de l’usuari 

i traduir-los en noves dades d’interès per treballar-hi.  

 

Normalment la conversió entre CAD i GIS és un requisit comú per a projectes que involucren 

infraestructures, edificis, plans urbans, etc. No obstant això, el flux de treball presenta algunes 

complexitats, com traduir la geometria, els atributs, anotacions, simbologia, geolocalització i altres 

elements. Per tant, el que es vol aconseguir aquí és mantenir la presició que ofereix CAD i mantenir el 

context espacial que ofereixen els GIS.  En aquest cas, es vol convertir unes dades inicials en format CAD a 

unes dades finals en format shapefile. A continuació s’explicarà el procés en més detall a través de 

l’esquema (Fig. 4). En general, a grans trets, el que s’ha fet ha estat un creuament de dades CAD [1] 

dibuixades amb MicroStation (Fig. TG1) amb unes bases de dades en Acces [2, 3], que consten de dos 

taules referents a les característiques i categories dels elements (Taules TG1 i TG2). Es faran diverses 

depuracions de dades i es dividiran segons la seva geometria per obtenir les capes resultants.  

 
7 Les geodades, dades geoespacials o espacials són una abstracció del món real que utilitzen un conjunt d’objectes per tal de 
suportar el desplegament de mapes, consultes, edició i anàlisis. Les dades geoespacials enllacen informació alfanumèrica amb una 
localització específica, és a dir, la informació alfanumèrica es mostra segons a la localització dels objectes i en una geometria 
determinada (punts, línies i polígons). Normalment totes les dades geoespacials estan georeferenciades segons un Sistema de 
Referència Espacial (SRE). (Longley et al. 2011) 
8 CAD es refereix a les sigles computer-aided design, o disseny assistit per ordinador i és l’ús d’un àmpli rang d’eines 
computacionals que assisteixen a ingeniers, arquitectes o dissenyadors, normalment a partir de programes de dibuix 2D i de 
modelat 3D. Un CAD i un SIG tenen certs aspectes en comú, ja que ambdós treballen amb dades espacials però cada sistema té 
característiques específiques que els fan molt diferents, sobretot en els formats en que treballen.  



Font: elaboració propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema de la conversió de dades amb FME 
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Font: elaboració propia. 

• Començant per les dades CAD, el primer que s’ha fet ha estat convertir els colors que vénen 

assignats des de MicroStation a un format hexadecimal HTML (RRGGBB) perquè puguin ser 

llegits pel geoportal web [4].  

 

• A continuació, s’ha realitzat un filtrat per excloure els centroides [5] de tots els polígons, ja que 

no necessitem tenir-los inclosos en el projecte. A través d’una simple operació lògica, s’exclouen 

tots els elements que del nivell que acabin amb pol_cn (centroides).  

 

 

 

 

 

 

• Amb l’eina Atribute Manager [6], que serveix per modificar múltiples atributs a partir d’afegir, 

reanomenar, copiar, reordenar, etc. s’han fet diverses operacions. Les que més s’han dut a 

terme han estat les de reanomenar noms dels ítems, passant de noms llargs a més curts i 

comprensibles fàcilment. A més també s’han suprimit alguns ítems que no feien falta, passant 

de 19 ítems a 16. I per últim, també s’ha afegit el camp de color en el format creat en l’anterior 

pas (Fig. TG2). 

 

• A continuació s’elimina qualsevol elevació (Z) de les coordenades que hi pugui haver en les 

dades originals a través del 2D Forcer [7], per assegurar que totes les dades queden en una 

dimensió plana.  

 

• Més endavant, s’analitza que no hi hagi cap geometria nul·la [8] i es filtren aquells nivells que 

sabem d’entrada que no cal exportar [9].  

 

A partir d’aquí es farà una combinació entre les dades CAD i les taules de la base de dades, però abans 

anem a veure com s’han treballat les bases de dades. 

 

• Per a la taula de característiques [2], es fa un primer buidat de dades [10], on tan sols es deixen 

alguns dels camps que interessin, passant de 38 camps a 7 (Fig. TG3).  

 

• Per altra banda, paral·lelament tant en la taula de característiques [2] com en la taula de 

categories [3], es fa servir el transformador Bulk Attribute Renamer, que serveix per a 

reanomenar atributs afegint sufixos o prefixos, i en aquest cas, per saber cada camp de quina 

taula prové, s’han afegit prefixos, fea- en el cas de les “features” [11] i cat-, per a categories 

[12], per saber més endavant d’on provenen les dades.  

 

• A continuació es fa un primer join, a través de l’eina Feature joiner [13], que agrupa camps 

combinant atributs o característiques basades en valors comuns. En aquest cas, s’han unit tots 

els ítems (7 + 2) en una taula combinada amb 9 atributs resultants. El mètode que s’ha utilitzat 

per fer el join és el de tipus left mode, que consisteix 

en una unió simple de dos inputs. Les característiques 

de la dreta (cat_mslink) coincideixen amb les dades de l’esquerra 

(fea_fcategory) quan cada parell de dades clau tenen el mateix valor 

a la taula. Quan té lloc el match, els atributs de la dreta i l’esquerra 

es combinen i surten en un sol port formant una nova taula 

combinada. En la Fig. 6 es pot veure com funciona el join en mode 

left, on s’uneixen totes les característiques que coincideixen a dreta i 

esquerra, més totes les altres que no coincideixen de l’esquerra.  

Fig. 5. Operacions lògiques del filtrat de centroides amb FME 

Fig. 6. Esquema join en left mode a FME 

            Font: FME. 
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Font: elaboració propia. 

• D’aquesta taula resultant, es fa un altre filtrat de camps [14] per eliminar dades i ens quedem 

amb 5 atributs (Fig. TG4), els quals se’ls hi fa un String formater [15], que consisteix en aquest 

cas en especificar que les dades tinguin fins a dos dígits per uniformar-les (per exemple, 4 = 04, 

10 = 10).  

 

En aquest pas, ens retrobem amb les dades CAD a on s’havien quedat per fer un altre join amb la taula 

combinada de la base de dades i les dades amb geometria. 

 

• En la unió que s’ha realitzat [16], es fa un join igual que abans pel camp de l’esquerra (tipus 

left), on les dades que s’utilitzen com a unió és l’ítem del nivell (level).  

 

• Amb les dades combinades obtingudes, es torna a filtrar [17] per ordenar els atributs i així 

facilitar les tasques posteriors (Fig. TG5). 

 

• A continuació es passa un Test Filter 

[18], que filtra característiques a través 

de tests d’una o més condicions. En 

aquest cas filtra dades segons 

geometria en línies, polígons (inclòs 

grouped hole, que són polígons amb 

forats dins) i punts, dividit entre punts 

de simbologia i punts referent a les 

etiquetes. En la Fig. 7 es pot observar 

com s’han distribuït les sortides de 

dades filtrades segons geometria a 

partir dels valors que Microstation té 

per defecte (veure Taula TG3 per saber 

la correspondència entre geometries i 

valors).  

 

Comentar breument els casos de símbol i de grouped hole. En aquests dos casos, els valors de 

les geometries són els mateixos, ja que des de Microstation, els símbols són considerats cel·les 

i tenen nom, per això es filtra en cas que l’atribut tingui un valor. En canvi els grouped holes 

(polígons amb forats), internament els considera com a cel·les sense nom i per això es filtren en 

cas que l’atribut del cellname no tingui nom. En qualsevol cas, la figura de grouped hole equival 

a un polígon, ja que disposa d’una superfície com a tal.  

 

• Pel que fa a les etiquetes, es fa un últim filtratge [19] per eliminar textos que no ens interessen, 

com les cotes altimètriques, que ja estan incloses en la capa de punts de simbologia.  

 

• L’últim pas abans d’obtenir les quatre capes shape, es fa un últim Atribute Remover [20] per 

eliminar elements innecessaris. Per exemple a la capa de línies no té sentit mantenir el fillcolor 

(color de replè), ja que no existeix superfície.  

 

El procés conclou en el conjunt de les quatre capes d’abast municipal amb geometria poligonal, lineal, i 

puntual, aquesta dividida en simbologia i etiquetes, que es passaran a simbolitzar en un projecte de 

QGis en el proper apartat per obtenir la base cartogràfica que s’utilitzarà al geoportal. A la Fig. TG6 a 

l’Annex es pot veure una versió més simple de l’esquema de conversió de dades.  

 

 

 

Fig. 7. Filtratge per geometries 
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6.2. SIMBOLITZACIÓ DE DADES GEOESPACIALS DE LA BASE CARTOGRÀFICA 

Aquest apartat, referent a la simbolització de les dades geoespacials, es podria dir que és la base 

principal del projecte, la qual es troba a cavall entre l’anterior punt, que és on s’han creat les dades i el 

següent punt on es crearan les tessel·les que més endavant es pujaran al geoportal web. Per tant, és la 

part més visual que els usuaris veuran i també la que s’hi ha dedicat més temps en el conjunt del treball. 

Per tant, és una part molt important el fet que la base cartogràfica tingui una bona simbolització, ja que 

d’això en dependrà que els usuaris utilitzin més o menys el geoportal i els sembli atractiu per a consultar-

lo o per treballar-hi. La secció s’ha dividit segons la geometria de les capes de treball, amb la qual cosa 

s’exposarà el procés per la capa de polígons, línies, punts i finalment etiquetes. A continuació es 

detallaran les fases de treball de tot el procés que s’ha dut a terme.  

 

Abans però, de manera general sense entrar en detall encara en cap geometria específica, el primer que 

s’ha fet ha estat revisar la publicació final de les dades produïdes al geoportal que ja està en 

funcionament de l’Ajuntament de Reus: https://geoportal.reus.cat/inici/.  

D’aquesta manera, s’ha pogut observar com és el producte final de l’anterior versió que es va acordar 

amb el client i així prendre com a base la simbolització que es farà a continuació. A més a més, també 

s’ha dut a terme un treball de documentació en el qual s’ha revisat el model de dades i plec 

d’especificacions de les bases cartogràfiques d’1:1.000 i 1:500 produïdes pel mateix Ajuntament de Reus 

on es troben tots els detalls tècnics de les dades geoespacials i alfanumèriques que serviran per orientar 

el disseny de la simbolització al transcurs del projecte: https://geoportal.reus.cat/inici/serveis.html. En 

aquests documents, hi ha especificats detalls tècnics de cada geometria com ara els colors dels 

elements, gruix i estils de les línies, forma dels símbols puntuals, les mides, si és orientable o no, etc. 

definint així tots els elements de la cartografia.  

 

La topografia 1:1000 fa referència a les zones més rústiques i dels afores del municipi, en canvi la 

topologia 1:500, fa referència a la zona urbana. La cartografia s’ha obtingut majoritàriament mitjançant 

mètodes de topologia clàssica fins a on s’hi podia accedir i completant els llocs inaccessibles per 

restitució fotogramètrica (interiors d’illes, tancats privats, etc.). En general, les dades recollides a la 

cartografia inclouen elements referents a una gran varietat d’àmbits temàtics com ara hidrologia, 

vegetació i usos del sòl, comunicacions – vialitat, construccions i poblament, mobiliari urbà, orografia – 

relleu, model d’elevacions, toponímia, senyalitzacions, xarxes de subministrament, etc.  

 

El principal programa que s’ha utilitzat en aquesta fase del projecte ha estat                9 per dur a terme 

tota la simbolització cartogràfica. No obstant això, altres programes complementaris s’han utilitzat en 

algun punt del procés de representació gràfica que més endavant s’explicarà amb més detall.  

 

6.2.1 POLÍGONS  

Des de QGIS s’han obert les quatre capes shape de les geometries (amb sistema de referència EPSG: 

25831 – ETRS89 / UTM Zone 31N) i s’ha començat treballant amb la capa de polígons generada 

anteriorment. Per simbolitzar, en totes les capes s’ha utilitzat la simbologia basada en regles. Per tant, 

el primer que s’ha fet ha estat representar els polígons segons el camp mslink en què apareix a la taula 

d’atributs. Aquest codi s’utilitzarà amb totes les geometries i és el codi de referència de cada ítem, un 

codi estable que evita que si mai es canvien els noms a la taula d’atributs, el codi quedi igual. D’aquesta 

manera han aparegut 30 categories les quals ja poden ser simbolitzades a partir de diferents 

característiques:  

 

 
9 QGis és un programa de sistemes d’informació geogràfica (SIG) lliure i codi obert que admet la visualització, edició i l’anàlisi 
de dades geoespacials.  

https://geoportal.reus.cat/inici/
https://geoportal.reus.cat/inici/serveis.html
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• El primer pas és el de la pròpia simbolització, la part més visual on s’assignen els colors a cada 

ítem. Per fer això s’ha simbolitzat manualment el color segons el codi de la taula d’atributs.  

Després de fer les comprovacions pertinents, s’han efectuat algunes correccions als colors, 

s’han desactivat tots els contorns de polígon de manera que només es visualitzi l’interior (el 

fillcolor), ja que generava molt soroll sobretot a escales petites i s’han aplicat nivells varis de 

transparència per tal de destacar més alguns elements i fer-ho en general menys saturat i 

rebaixar la brillantor del color i suavitzant en general tot el mapa.  

 

• A continuació s’ha treballat un altre aspecte molt important com la visualització per escala, és 

a dir, que cada un dels elements s’han d’editar de manera que depenent del zoom que s’apliqui, 

es visualitzarà en un interval d’escala per tal que una vegada penjat al servidor, certs elements 

apareguin i desapareguin de la cartografia en els diferents nivells de zoom i d’aquesta manera 

evitar crear soroll al mapa i fer la interacció entre el servei i l’usuari molt més ràpida i còmode. 

Aquesta classificació de visualització per escala s’ha basat en els nivells d’OpenStreetMaps10 i 

també en el geoportal per tenir una referència en el triatge. En la Taula SBC1 es pot veure que 

cada nivell correspon a una escala fixa, és a dir, traslladat al geoportal, cada moviment de zoom 

per ampliar o reduir té una escala assignada fixa i per tant en l’assignació d’escales a la 

simbologia del projecte s’han utilitzat les escales predeterminades.  

 

• Per últim, una vegada comprovat que es veu tot a l’escala que es vol representar i que els colors 

són els adequats, s’ha editat l’ordre de representació dels ítems. És important establir un ordre 

de superposició de totes les geometries, però en el cas dels polígons, per les seves 

característiques geomètriques, al tenir una superfície representada uns es poden tapar als 

altres. Per tant s’ha assignat un nivell a cada ítem segons si han d’estar a la base o han de 

sobreposar-se a altres. Un cas clar és el de les piscines, que ha d’estar per exemple sempre per 

sobre els edificis, ja que pot haver-hi piscines a l’àtic de l’edifici i si no s’assignés a la piscina el 

nivell superior, aquestes quedarien tapades per l’edifici i es perdria informació.  

 

6.2.2 LÍNIES  

Igual que en l’anterior punt referent a polígons, s’ha dut a terme pràcticament el mateix procés pel que 

fa a la capa de línies però amb algunes diferències. També s’ha utilitzat la simbolització basada en regles 

i s’han representat les línies segons el camp mslink. Han aparegut 118 categories les quals ja poden ser 

simbolitzades a partir de diferents característiques:  

 

• Primer s’ha simbolitzat manualment assignant el color segons el codi de la taula d’atributs. Els 

colors de les línies de la topologia en general solen seguir uns criteris estàndards que s’assimilen 

al color real com per exemple, cursos d’aigua en blau, corbes de nivell en tons marrons, 

vegetació en verd, etc.  

 

• A continuació, també s’han ajustat tots els ítems a la visualització per escala basat en els zooms 

seguint la referència d’Open Street Maps.  

 

• Una vegada totes les línies tenen el color adequat i estan representades a diferents escales, s’ha 

tractat un aspecte molt important en aquest apartat referent a la representació del gruix de les 

línies. Si deixéssim un gruix fix, és a dir, el mateix en una escala gran i a una de petita, es genera 

molt soroll sobretot a escales petites on es veu per exemple tot el municipi sencer. Per tal de 

 
10 OpenStreetMap (OSM) és un projecte col·laboratiu per crear mapes editables i lliures. En lloc del mapa en sí, les dades 
generades pel projecte es consideren la seva sortida principal. Els mapes es creen utilitzant informació geogràfica capturada 
amb dispositius GPS mòbils, ortofotos i altres fonts lliures. Aquesta cartografia, tant les imatges creades com les dades 
vectorials emmagatzemades en la seva base de dades, es distribueixen sota una llicència oberta.  
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Font: elaboració propia. 

solucionar això, s’ha utilitzat una fórmula per assignar un gruix de línia variables segons el zoom 

d’escala en què ens trobem, és a dir, s’ha lligat el gruix de la línia a l’escala, on s’ha escrit el 

següent a la consola de regles: 

 

gruix*(sqrt(@map_scale)/sqrt(escala_ref)) 

  

   on: 

▪ gruix = gruix de la línia a l’escala de referència 

▪ escala_ref = escala de referència pels gruixos de la línia 

 

És important recordar també que aplicada aquesta fórmula, s’han de canviar la resta d’unitats 

en els paràmetres de la simbologia, ja que no es poden utilitzar mil·límetres com ve per defecte, 

sinó Unitats del Mapa, que són les unitats que s’estiguin utilitzant en la projecció del mapa. Per 

exemple: 0.2*(sqrt(@map_scale)/sqrt(1000)) vol dir que a escala de referència 1:1000, la línia 

tindrà un gruix de 2 mm i que el gruix s’anirà reduint per escales més petites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzats tots els passos anteriors, tenim que les línies es troben a l’escala que els hi correspon per 

zoom, que estan simbolitzades correctament en el seu gruix variable i que tenen el color correctament 

assignat. Però queda un últim aspecte a treballar que es comentarà a continuació.  

• El client, en aquest cas l’Ajuntament de Reus, demana que algunes línies, sobretot referents a 

murs, tanques, línies elèctriques o tanques, entre altres exemples, tinguin un estil de línia propi. 

En general el conjunt de les línies es troben simbolitzades en forma de línia continua, però 

certes línies han de tenir un disseny especial per fer la cartografia més semblant a la realitat i 

més atractiva possible. Per aquest motiu, un total de 19 ítems s’han dissenyat i representat en 

un format de línia diferent. Els mètodes de treball que s’han utilitzat per dur a terme els dissenys 

d’aquestes línies han estat dos. 

  

- Per una banda, s’ha treballat amb la característica de marcadors geomètrics. A aquests 

marcadors geomètrics se’ls hi ha donat formes diferents segons el disseny de la línia, 

treballant les rotacions d’aquestes formes, replicant tantes vegades com calgui la 

mateixa forma, dotant-la d’intervals, moviments i desplaçaments necessaris per 

obtenir un resultat òptim.  

 

Fig. 8. Exemple gruixos corbes de nivell 

 1:200 

 1:1200 
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Fig. 9. Exemple creació línia amb estil de ferrocarril 

Fig. 10. Exemple creació línia bardissa i brolla  

Font: elaboració propia. 

Font: elaboració propia. 

 

 

 

 

 

 

- Per altra banda, en altres tipus de disseny de línia s’ha utilitzat el programa de disseny 

Bentley MicroStation11 en què s’han dibuixat línies, cercles o polígons necessaris per 

confeccionar el disseny de línia, que s’ha exportat en format SVG12 per insertar-ho com 

a icones preestablertes per simbolitzar la línia a través d’una repetició del mateix icona 

predissenyat.   

 

 

 

 

 

 

 

• Per últim, una vegada fetes les comprovacions pertinents, s’ha editat l’ordre de representació 

dels ítems per establir una jerarquia en les diferents línies, com per exemple línies de corbes de 

nivell, es vegin com a base, i altres línies com edificis o construccions, creuin per sobre a un 

nivell superior.   

  

6.2.3 PUNTS  

En el cas de la capa de geometria puntual, igual que en les anteriors geometries de polígons i línies s’ha 

dut a terme un seguit de processos similars, i altres de totalment diferents característics d’aquest 

apartat. S’ha utilitzat la simbolització basada en regles i s’han representat els punts segons el camp 

mslink en què apareix a la taula d’atributs per saber de quin ítem es tracta. Han aparegut 100 categories 

les quals s’han simbolitzat a través de l’eina d’inserció d’icones predissenyades en format SVG a través 

de l’eina d’inserció d’icones predissenyades en format SVG seguint el següent procés de treball: 

 

• Des de MicroStation, s’han anat creat i 

dissenyant els símbols de cada ítem segons 

totes les dades ja dibuixades per 

l’Ajuntament de Reus. La majoria de símbols 

inicials es trobaven en 3D i s’han hagut de 

realitzar diferents passos per tal de poder 

exportar-los i utilitzar-los posteriorment.  

 

 

 

 
11 MicroStation és un programa CAD desenvolupat per Bentley Systems llançat al 1985 que permet dibuixar, detallar, modelar 
en 3D, randeritzar i fins i tot crear animacions, entre altres funcions.  
12 SVG són les sigles de Scalable Vector Graphics, gràfics vectorials escalables o redimensionables. És un format de gràfics 

vectorials bidimensionals, tant estàtics com animats en format XML sorgit l’any 1999. És un format molt útil online per la seva 
flexibilitat i per la capacitat d’oferir gràfics amb qualitat, escalable, pesa poc i permet una definició major a mides reduïdes.  

Fig. 11. Visió general de la simbologia en 3D 

Font: Dades d’INFRAPLAN. 

 Icona SVG creat a Microstation 
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- S’ha començat desmuntant cada punt, ja que cada tipus de símbol estava unificat en el 

seu disseny i s’ha trencat per obtenir els diferents elements en què estava estructurat 

(línies, cercles, polígons, etc.).  

 

- Una vegada desmuntat cada tipus de símbol, s’ha treballat amb cada ítem per tal 

d’aconseguir un disseny el més igual possible i en 2D per tal d’incorporar a la 

cartografia. En aquest pas hi ha hagut tants casos diferents de treball com ítems s’han 

treballat, ja que cada cas era particular i tenia geometries diverses, des de les més 

simples com un cercle, fins a més complexos amb multitud de línies i formes. Per tant, 

és un aspecte que s’ha treballat en profunditat i en el qual s’hi ha dedicat una part 

considerable del temps en dissenyar les icones una a una.  

 

- Una vegada s’han anat obtenint els dissenys que es volia i s’ha comprovat que tots 

estaven en 2D sobre el pla i s’han exportat els símbols un a un en una mateixa carpeta 

del directori en format SVG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ja a dins del projecte de QGis, a cada punt se li ha insertat el seu símbol creat a través de la 

inserció de símbols en SVG i s’han modificat aspectes dels seus atributs: 

 

- el gruix de la línia externa, seguint la mateixa fórmula que en les línies 

 

- els colors dels símbols, a criteri propi seguint un estil més aproximat a la realitat possible 

 

- la rotació de cada símbol, aspecte molt important, on cada símbol gira sobre ell mateix 

segons la seva orientació (molt important en el cas de les fletxes de direcció horitzontals 

en carretera) 

 

- el punt d’ancoratge, el que seria el centre de gravetat sobre el que gira aquella icona. 

La majoria, com per exemple un arbre, es troba en el centre per defecte i no s’ha 

modificat, però altres com ara un fanal de peu vertical, s’ha hagut de modificar perquè 

sobresurti cap a la carretera i a la vegada no entri dins els edificis.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Procés de treball de creació de simbologia (fanal) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’INFRAPLAN. 

Fig. 13. Punts d’anclarge de fanal i plataner 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’INFRAPLAN. 
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• Paral·lelament a tot el procés anterior, mentre s’anaven modificant les característiques visuals 

a QGis, també s’ha anat treballant símbol per símbol aspectes del seu codi intern. A través de 

Notepad++13, s’han modificat els scripts de les geometries per tal d’arreglar tots els errors o 

característiques que no estiguessin correctes. Per exemple, s’han modificat girs d’arcs, s’han 

modificat llargària o orientacions de línies, de cercles, s’han eliminat totes les àrees que no 

interessava que hi fossin (param(fill) → none), etc. En cada modificació, s’ha anat comprovant 

al mateix temps en el projecte de QGis i treballant alhora en els dos aspectes (Fig. SBC1).  

 

• Finalitzat tot el procés de disseny, inserció i edició dels símbols, igual que amb els polígons i les 

línies s’ha dotat d’una visualització per escala segons el zoom seguint els mateixos criteris.  

 

• I per últim, també igual que en les altres capes, s’han dotat els punts d’una jerarquia a través 

de la definició dels nivells en què se sobreposen els elements. Per exemple, els elements de 

simbolització viària sempre es troben al nivell més baix perquè estan pintats a terra, i tota icona 

que estigui per sobre se sobreposa a ells, o elements com pals o torres elèctriques, per sobre 

d’arbres, ja que uns tenen una altura superior.  

 

• Un detall d’aquesta capa de punts, és que hi ha 3 ítems en què se’ls hi ha visibilitat etiqueta. 

Són els punts referents a cota altimètrica, cota altimètrica singular i cota d’edificis. Aquestes 

etiquetes s’han simbolitzat també segons zoom i a una mida en unitats del mapa.  

 

6.2.4 ETIQUETES 

Per últim, s’ha treballat la capa d’etiquetes, que realment és una capa de geometria puntual, però en 

aquest cas la simbologia no es representa, si no tan sols es duu a terme l’etiquetatge a través de regles. 

D’aquesta manera, també s’ha representat els punts pel camp mslink en què apareix a la taula d’atributs 

per saber de quin ítem es tracta i s’han obtingut 39 categories que s’han treballat de la següent manera: 

 

• Com que no ens interessa que apareguin els símbols i només les etiquetes, s’ha desactivat tots 

els símbols dotant els punts de transparència tant en el contorn com en l’omplert interior.  

 

• A continuació, s’hi han insertat les etiquetes i s’han simbolitzat manualment assignant el color 

segons el codi de la taula d’atributs, assignant una mida de la lletra, la rotació segons les 

orientacions de les etiquetes i la posició centre – centre.   

 

• També s’han representat cadascuna d’elles segons el zoom en què hi han d’aparèixer en les 

diverses escales de visualització. Els noms d’edificis com ara portxo, piscines, pous són les que 

es visualitzen en més detall i desapareixen abans perquè a certa escala ja no es llegeixen 

correctament. Els noms de carrers, avingudes i serveis a escales mitjanes, i per últim, noms de 

rieres, autopistes, ferrocarril o límits municipals són els últims a desaparèixer.  

 

• Finalment, s’ha fet una última revisió de les diferents etiquetes i s’ha dut a terme un últim pas 

que és el de prioritzar etiquetes. Es dóna el cas que, depenent del zoom en què ens trobem, 

alguns textos de les etiquetes entren en conflicte a l’hora de mostrar-se i Qgis automàticament 

descarta unes etiquetes per sobre de les altres, amb una prioritat per defecte a totes les 

etiquetes igual. Per tal de mostrar unes etiquetes respecte a les altres segons el propi criteri, 

s’ha dotat de prioritat els diferents textos.  

 
13 Notepad++ és un editor de text i de codi font lliure llançat al 2003 amb suport per a varis llenguatges de programació amb 

suport natiu per Microsoft Windows. S’assembla al Bloc de notes pel fet que es pot editar text sense format i de forma simple, 
no obstant inclou opcions més avançades que poden ser útils per a usuaris més avançats.  
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En l’exemple anterior, observant la Fig. 14, en aquest cas davant d’un conflicte per la ubicació de les 

etiquetes que se superposarien, es dóna prioritat a que es mostrin els noms dels centres sanitaris i 

desapareguin el nom dels carrers.  

 

Finalment, una vegada tot revisat, se li ha entregat el projecte a l’ajuntament de Reus per tal d’avaluar-

ho i amb el feedback retornat s’han fet unes últimes modificacions d’aspectes molt puntuals com canvis 

de colors, canvis de mides de símbols, modificació d’estils de línia, etc. per tenir-ho ben acabat i d’acord 

amb les demandes del client. En l’apartat de resultats i a l’Annex es podran veure una sèrie d’exemples 

de la base cartogràfica simbolitzada. 

 

6.3. AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS 

Una vegada finalitzat el procés de simbolització anterior de tota la base cartogràfica que s’utilitzarà al 

geoportal de l’Ajuntament de Reus, en aquest apartat es programaran un parell de codis per tal d’acabar 

de treballar el procés en conjunt des d’un altre punt de vista.  

 

Generalment, en les rutines de treball amb QGis és freqüent que necessitem realitzar el mateix procés 

amb molts arxius o fer-ho de manera periòdica cada cert temps. Per evitar tasques repetitives i 

monòtones, així com optimitzar temps, es fa ús de la programació, de manera que escrivint unes poques 

línies de codi, es pot executar una funció a l’instant tantes vegades com calgui. En aquest cas, es 

generaran dos codis utilitzant Python14, un llenguatge de programació útil i senzill en el qual està 

configurat els algoritmes espacials de QGis utilitzant la consola de PyQgis. 

 

Els scripts que es comentaran a continuació són dos: el primer, el de crear la base cartogràfica a escala 

de grisos i el segon, el de convertir a tessel·les les dues bases cartogràfiques.  

 

6.3.1 CREACIÓ DE BASE CARTOGRÀFICA A ESCALA DE GRISOS  

El primer dels scripts que s’han dut a terme ha estat el de la creació a escala de grisos de la base 

cartogràfica simbolitzada anteriorment. Normalment, les administracions o altres entitats o empreses, 

a part de les bases cartogràfiques en color, també solen disposar d’una còpia d’aquesta en escala de 

grisos per tal d’utilitzar-la com a base per a altra cartografia temàtica d’interès. Treballar amb mapes de 

resultats electorals, d’urbanisme, cadastre, ordenació del territori, etc. serien exemples amb els quals 

es vol destacar l’àmbit temàtic d’estudi però amb una bona base cartogràfica de fons que generi un 

context espacial sense generar soroll, sinó que aporti valor afegit al conjunt. És per això que en aquest 

cas, l’Ajuntament de Reus ha volgut incorporar com a novetat en la seva última actualització del 

geoportal un mapa de fons a escala de grisos de creació pròpia per treballar-hi.  

 

Per tal de fer això, s’ha generat un script que es comentarà a continuació sobre tot el procediment de 

transformació de la base cartogràfica de color a escala de grisos. Cal dir que aquest procés es podria fer 

de manera manual a través d’un nou projecte amb QGis i modificant tots els colors de totes les capes 

de tots els elements un per un, fet que comportaria un gran consum de temps. Per tal d’agilitzar aquest 

 
14 Python és un llenguatge d’scripting independent de plataforma i orientat a objectes, interpretat i preparat per a realitzar 
qualsevol tipus de programa, des d’aplicacions a servidors de xarxa o pàgines web.  

Fig. 14. Exemples prioritats d’etiquetes 

Centres sanitaris 

Nom carrers 

Font: Elaboració pròpia. 
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procés, amb un codi mitjançant la consola de PyQgis, es genera de manera automàtica i a més té 

l’avantatge que qualsevol modificació que es dugui a terme en el projecte original en color, només cal 

executar el codi per actualitzar també la base cartogràfica a escala de grisos.  

 

L’script en si consisteix principalment a modificar la simbologia del projecte a partir de la creació d’una 

classe anomenada ReusGrayScale que més endavant s’explicarà amb més detall. A aquesta classe li 

definim un nou objecte, reusGray. El procés continua a partir de l’obtenció de les capes, que es criden 

segons la seva geometria amb la funció d’obtenir capes pel nom. A aquestes quatre capes cridades 

(polígons, línies, punts i etiquetes) se’ls hi aplica la simbologia nova que es crearà en un nou projecte. 

La simbologia s’executa a cada capa i se li aplica un factor d’aclariment (130, 115, 120 i 120) els quals 

han estat provats a través de diferents intents per obtenir el resultat més adequat d’aclariment dels 

colors a escala de grisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la classe creada al principi, aquesta es divideix en diferents definicions de funcions que 

seguidament es desglossaran individualment. A la Fig. EG1 a l’Annex, es pot veure tot l’script complet.  

 

Fig. 15. Script creació base cartogràfica a escala de grisos 

Font: INFRAPLAN. 
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• Primer de tot es creen dos funcions clau en la classe, una primera funció d’inici (init), i la funció 

d’execució del codi (run). Aquesta última és la que s’encarrega d’executar les altres funcions 

que es comentaran a continuació (changeSymbology, changeLabels i updateGUI). A més, també 

s’imprimirà en pantalla quan comenci el procés per a cada capa.  

 

• Abans de comentar les primeres tres funcions que apareixen en l’script, s’explicarà primer 

l’última, anomenada convertColorToGrayScale, ja que s’utilitzarà dins de les altres funcions. 

Aquesta funció té per objectiu cridar les components del color, és a dir R = vermell, G = verd, B 

= blau i alfa = transparència i a partir d’una fórmula preestablerta, es crea el color en escala de 

grisos depenent del color RGB inicial.  

 

La fórmula que s’ha utilitzat en aquest cas és:  

 

grayscale (gs) = 0.30 * R + 0.59 * G + 0.11 * B 

 

Aquesta és una fórmula comú per a convertir els colors a la seva lluminància15, tot i que n’hi ha 

d’altres i serveix per determinar la brillantor de cada color a l’hora de transformar a escala de 

grisos. Dit d’una altra manera, la formula indica que la component vermella contribueix en un 

30%, la verda en un 60% i la blava en un 10% aproximadament a la lluminània del color.  

 

 

 

 

 

 

• Entrant ja en les funcions que es troben dins de la funció d’execució de codi (run), la primera 

funció fa referència a la modificació de la simbologia del projecte (changeSymbology). El primer 

que es fa és obtenir la geometria de la “capabilities”, per tal de cridar les quatre capes. A 

continuació es renderitza, és a dir, es genera una imatge des del model i s’iteren en totes les 

regles de simbologia creades i per cada regla, itera entre totes les geometries creades. 

 

Després, per a cada geometria modifica els colors a escala de grisos. Primer del fillcolor, color 

de replè, per les simbologies que el tinguin, i després per la línia de contorn o strokeline, i es fa 

mitjançant l’aplicació de la funció anterior convertColorToGrayScale, on ja s’havien convertit les 

components de color a escala de grisos. A més, permet indicar un factor d’aclariment per forçar 

que la capa quedi més blanca, ja que recordem que volem crear un mapa base molt suau que 

permeti sobreposar qualsevol classe de dades.  

 

Finalment, dins d’aquesta funció, s’aplica el color al replè dels polígons, i en cas de la resta de 

capes que no siguin polígons i per tant no tinguin fillcolor, s’aplica el nou color a escala de grisos 

al contorn de línia, que és l’única geometria de què disposa. Finalment s’actualitza la capa de 

manera automàtica. 

 

• A continuació, igual que s’ha fet amb la simbologia, es fa un procés similar amb la capa de les 

etiquetes (changeLabels). S’obtenen les etiquetes de les capes que en tinguin. És a dir, si la capa 

té etiquetes definides, itera entre totes les regles i converteix el color a escala de grisos aplicant 

 
15 La lluminància és una mesura fotomètrica que quantifica com l’ull humà percep energia radiant que emet una escena. Com 

a tal, la conversió RGB a lluminància s’utilitza com a forma de convertir una imatge RGB en la representació de la seva brillantor 
percebuda.  

Fig. 16. Exemple escala color / escala de grisos  

Font: Elaboració pròpia 
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la funció de convertColorToGrayScal. En les etiquetes es pot trobar la propietat de color en 

l’objecte format dels ajustos de l’element.  

 

• Per últim, s’ha creat la funció anomenada updateGUI (Graphic Users Interface), que consisteix 

simplement en actualitzar el projecte QGis perquè es puguin observar els canvis realitzats dels 

canvis de color perquè es pugui visionar al moment i veure com queda en pantalla. S’actualitza 

la capa en la vista de QGis a través de la funció de repintar (triggerRepaint), i també s’actualitza 

la seva llegenda (layerTreeView).  

 

Una vegada executat tot el codi, automàticament ens canviarà tot el projecte de color a escala de grisos. 

En l’apartat de resultats veurem com queda la conversió del mapa base modificat. Si bé és cert que el 

resultat que queda després de l’execució de l’script és realment bo, cal dir que hi ha algun petit detall 

de la simbologia que no aconsegueix transformar-se a escala de grisos i es queda en color (Fig 17). Però 

aquest fet tan sols es dóna en un parell de casos concretament en un parell d’estils de línia. Com només 

és un petit detall, es modifica manualment la simbologia a través de Qgis i se li assigna el color en escala 

de grisos que es vol per obtenir el projecte al 100% convertit i llest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 CREACIÓ DE LES TESSEL·LES  

Una vegada obtingudes les duess bases cartogràfiques, tant l’original en color com la d’escala de grisos, 

ambdues s’han de tessel·lar per tal de poder-les publicar al geoportal en format TMS. Un servei de 

mapes en mosaic, conegut com a Tile Map Service és un servei de mapes que s’ha millorat per servir 

mapes molt ràpidament utilitzant un cache d’imatges estàtiques. El cache del mapa és un directori que 

conté mosaics d’imatges de l’extensió del mapa a nivells d’escala específics. Pel servidor, retornar un 

mosaic del cache li porta molt menys temps que dibuixar la imatge del mapa al moment, és a dir, el 

mapa o base cartogràfica corresponent es divideix en petites imatges, cadascuna amb una àrea 

geogràfica i escala fixes. Aquest fet fa que l’ús del servei TMS permeti visionar tan sols una petita part 

de tota la base cartogràfica completa sense la necessitat que s’hagi de descarregar tot el mapa sencer 

però amb la il·lusió òptica d’estar explorant una sola imatge.   

 

Fig. 17. Error conversió a escala de grisos  

Font: Elaboració pròpia 
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Font: MapTiler. 

L’ús del servei TMS millora molt el temps que els clients tarden 

a visualitzar mapes base complexos i també elimina el dilema 

de decantar-se per qualitat o per rendiment. El procés és 

senzill de realitzar a través del geoprocessament de Qgis de 

manera manual, però es fa de manera automàtica mitjançant 

un codi per tal que el client pugui anar actualitzant les 

tessel·les cada cert interval de temps, executant el codi en 

qualsevol moment just després de la realització d’alguna 

modificació o millora en simbolització de les capes base.  

 

 

 

 

 

 

Per generar el mosaic de cada base cartogràfica (color i escala de grisos), s’ha executat un algoritme 

senzill i s’han definit els paràmetres que han de tenir les tessel·les. L’algoritme principal està format pels 

següents passos: 

• Primer de tot s’importen les funcions de processament de la llibreria de Qgis. 

 

• A continuació es defineixen els paràmetres que tindran les tessel·les, és a dir, les 

característiques que han de tenir cada una de les imatges que es generaran. Es comenten 

breument cadascuna: 

- Background color: es construeix un color amb valors RGB + α, referent a la 

transparència. En aquest cas per defecte es crea en color negre + transparència al 

màxim, és a dir, sense fons.  

- DPI: correspon a la resolució, i són les inicials de dots per inch. El rang pot anar entre 

48 – 600.  

 

Fig. 19. Script creació tessel·les  

Font: Elaboració pròpia 

Fig. 18. Esquema tessel·lació  

Escala petita 

Escala gran 
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- Extent: extensió que engloba la creació del mosaic i s’expressa en les quatre 

coordenades (x.min, x.max, y.min, y.max) i la projecció.  

- Metatilesize: és podria traduir com a supertessel·la, i per defecte es creen grups de 4 

tessel·les. Els valors poden anar de 1 – 20.  

- Output directory i output HTML: són els directoris on es guarden les carpetes amb les 

imatges tessel·lades i el document HTML amb què s’obre el contingut a la web per 

visualitzar el mapa.  

- Quality: la qualitat de la imatge, amb rangs de 1 – 100).  

- Tile format: tipus d’imatge que es genera, 0  = png, 1 = jpg.  

- Tile height, tile width: altura i amplada de la tessel·la. Per defecte, el valor és de 256. El 

rang pot anar d’1 – 4096.  

- TMS convention: valor boolean, per indicar si es vol utilitzar l’eix Y invertit. Per defecte, 

false.  

- Zoom max, min: nivells de zoom que se li dóna. El rang pot anar de 0 – 25).  

 

• A continuació s’executa l’script, fent que aparegui en pantalla un missatge que indica que 

comença el procés, s’executi l’eina de processament en sí, que en aquest cas s’utilitza l’eina 

tilesxyzdirectory, que genera tessel·les raster xyz utilitzant el projecte de QGis com a imatges 

individuals i les estructura en el directori de sortida. Un cop finalitzat apareix un segon missatge 

que indica que s’ha executat correctament.  

 

6.4. PUBLICACIÓ DE DADES AL GEOPORTAL 

Per tal de finalitzar el present projecte, comentar un últim aspecte sobre la publicació de les dades al 

geoportal web. Fins aquí s’ha dut a terme tot el procés de tractament de les dades inicials, la seva 

simbolització i la creació de les tessel·les, que seran les que s’utilitzaran per a la publicació de la base 

cartogràfica del municipi. Abans de comentar quin seria el procediment de publicació online d’aquestes 

dades, dir que en aquest projecte no s’ha dut a terme aquest últim procés, ja que el client actualitza les 

dades periòdicament i actualment estan treballant en el projecte global del geoportal on la base 

cartogràfica és un element més a incloure. No obstant això, en els pròxims mesos està previst que 

s’actualitzi el geoportal amb la nova base cartogràfica creada aquí, i que es podrà veure al següent 

enllaç:  

       https://geoportal.reus.cat/inici/ 

 

La publicació de les dades de la base cartogràfica consisteix a pujar al servidor les imatges tessel·lades 

que estan incloses a les carpetes del directori, és a dir, es copiaran les tessel·les en una carpeta HTML 

del servidor. Es publicaran tant la base cartogràfica a color, que serà la que es veu per defecte com la 

base cartogràfica en escala de grisos, la qual servirà com a base per altres mapes temàtics i és una de 

les novetats d’aquesta nova actualització del geoportal.   

 

La gestió del geoportal de Reus es duu a terme a través d’una aplicació anomenada Mapia GisCube, que 

consisteix en un directori enfocat als administradors i usuaris del geoportal per tal d’administrar tots els 

continguts que s’hi pengen, en referència a totes les dades que s’hi mostren, bases de dades, control i 

edició de capes, etc. I és a partir d’aquesta aplicació on es penjaran les tessel·les a través d’un URL en 

Tile Map Service (TMS). Per tant, el procés de publicació de les noves tessel·les és transparent per a 

l’usuari final, ja que es manté l’URL i tan sols s’actualitzen les imatges de la versió anterior per les noves 

en cada modificació que es digui a terme. En la Fig. 20 es pot veure la pàgina inicial de l’administrador. 

En les Fig. PBC1, PBC2, PBC3, PBC4, PBC5 i PBC6 a l’Annex, es poden veure les pestanyes interiors amb 

totes les dades que s’haurien d’omplir i les seves característiques per a la publicació de les geodades a 

l’administrador del geoportal.  

 

https://geoportal.reus.cat/inici/
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Fig. 20. Administrador del geoportal 

Font: Mapia Giscube 
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7. RESULTATS 

Una vegada finalitzades totes les fases del procés de treball i havent vist la metodologia per dur-ho a 

terme, es presentaran els resultats obtinguts en cada fase a continuació.  

 

7.1. GEODADES 

En el primer apartat del projecte s’ha vist com s’han tractat les geodades inicials proporcionades per tal 

de convertir-les d’un format CAD a unes dades shape compatibles amb un SIG d’escriptori en què s’han 

treballat per a simbolitzar-les. Després d’haver realitzat el procés de conversió a través del programa 

FME, s’han obtingut quatre capes shape dividides segons la seva geometria espacial. Tot seguit es 

veuran les dades en la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 21 es pot veure la superposició de les quatre capes shape en el seu conjunt per al municipi de 

Reus. A l’Annex es troben les capes de manera individual a les figues R1, R2, R3 i R4. 

 

 

Nom capa Poligons

Geometria Polygon (MultiPolygon)

SRC EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N - Projectat

Nombre d'objectes 105.892

Categoríes 30

Camps taula atributs 10

Nom capa Linies

Geometria Line (MultiLineString)

SRC EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N - Projectat

Nombre d'objectes 319.319

Categoríes 118

Camps taula atributs 9

Nom capa Punts

Geometria Point (Point)

SRC EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N - Projectat

Nombre d'objectes 299.358

Categoríes 100

Camps taula atributs 15

Nom capa Etiquetes

Geometria Point (Point)

SRC EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N - Projectat

Nombre d'objectes 85.437

Categoríes 39

Camps taula atributs 15

Taula. 1. Informació general de les capes shape 

Font: Elaboració pròpia 
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7.2. BASE CARTOGRÀFICA SIMBOLITZADA 

 
Una vegada finalitzada tota la simbolització de la base cartogràfica, els resultats que s’obtenen en 

aquest apartat són el conjunt de capes esmentades anteriorment, representades a diferents intervals 

d’escala. A continuació es mostra algun exemple del resultat de la simbolització a diferents escales. 

  

 

 

 

 

 

1:15.000 1:8.000 1:1000 

Fig. 22. Exemples de capes simbolitzades segons escala 

Font: elaboració pròpia 

Fig. 21. Capes shape inicials superposades 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació es poden veure alguns exemples del resultat de cada simbologia per separat segons la 

seva geometria a la Fig 23. Als Annexos, es podran veure les taules completes de cada capa amb tots els 

seus ítems simbolitzats a les Taules R1, R2, R3 i R4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Capes simbolitzades segons geometria 

Polígons 

Línies 

Punts 

Etiquetes 

Font: elaboració pròpia 
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7.3. PROCESSOS AUTOMATITZATS 

A continuació es presentaran els resultats obtinguts una vegada executats els dos scripts programats a 

través de llenguatge python.  

 
7.3.1 BASE CARTOGRÀFICA A ESCALA DE GRISOS  

Per una part s’ha executat un script per convertir tot el projecte inicial amb les capes simbolitzades de 

color a escala de grisos, per tal d’utilitzar aquesta capa com a base per altres mapes temàtics. El resultat 

que s’ha obtingut es pot veure en la Fig. 24 per a intervals de diferents escales, i consisteix en el mateix 

mapa original, amb les mateixes capes però en escala de grisos sense altre cap canvi. Veure Fig. R5 a 

l’Annex per a més detall.  

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure, la saturació és molt suau i l’escala de grisos, sobretot en la capa de polígons és molt 

subtil, fet que fa que en les imatges anteriors pugui ser complicat fins i tot distingir els elements o 

arribar-los a veure. No obstant això, cal recordar que aquesta base cartogràfica és exclusivament per a 

superposar-hi altres capes de dades a sobre i que només serveixi per a donar un context de 

georeferenciació, sense que l’usuari realment es fixi en el mapa base, sinó en el fenomen espacial 

representat a sobre. En la Fig. 25 es pot veure un exemple d’un altre projecte d’INFRAPLAN pel geoportal 

d’urbanisme de l’Hospitalet de Llobregat, on el principal fenomen a observar és la capa de color referent 

a urbanisme, però al fons es pot apreciar una base cartogràfica municipal a escala de grisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15.000 1:8.000 1:1000 

Fig. 24. Exemples de capes a escala de grisos segons escala 

Font: elaboració pròpia 

Fig. 25. Cas d’ús de base cartogràfica amb escala de grisos 

Font: Geoportal urbanístic de l’Hospitalet de Llobregat. 
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Font: elaboració pròpia 

Font: elaboració pròpia 

7.3.2 TESSEL·LES  

 

Per altra banda, una vegada creat el nou projecte Qgis a escala de grisos, s’ha executat el segon script 

que convertia els dos projectes a imatges tessel·lades per tal de pujar-les al servidor del geoportal i 

permetre la seva visualització online al geoportal de Reus.  

 

En executar l’script s’han creat per una banda un nou document HTML amb el format que es pot veure 

a la Fig. R6 a l’Annex i que es pot obrir a través de qualsevol navegador online per veure els resultats del 

mapa base tessel·lat com a resultat. Aquest script agafa l’origen del directori on es troben les imatges 

tessel·lades i les representa en format Leaflet16 en un mapa amb control de zoom com la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per altra banda, paral·lelament a l’execució també s’ha creat un nou directori amb diverses carpetes 

amb les imatges (en format jpg) de les tessel·les ordenades pels diferents nivells de zoom. En la Fig 27 

es pot veure un exemple de com queden distribuïdes les imatges tessel·lades de la base cartogràfica a 

l’interior d’una carpeta. Aquest procés s’ha dut a terme tant per la base cartogràfica a color com a escala 

de grisos i els resultats del nombre de tessel·les és el mateix per les dues. En total s’ha representat 8 

nivells corresponents als zooms del nivell 15 al 22 (Taula 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Leaflet és una llibreria de JavaScript que serveix per a confeccionar aplicacions de mapes web i que té origen l’any 2011. 
Juntament amb altres llibreries com OpenLayers o Google Maps API és de les més utilitzades. Permet a desenvolupadors web 
sense un backforund en GIS, poder confeccionar màpes web de manera fàcil a través del seu emmagatematge en servidors 
públics.  

Nivell nº carpetes nº imatges / carpeta Total

15 16 14 224

16 32 27 864

17 62 54 3348

18 124 108 13392

19 247 215 53105

20 492 430 211560

21 983 859 844397

22 375 328 123000

Total 2331 Total 1249890

Taula. 2. Resum del directori de creació de tessel·les 

Taula. 26. Mapa online tassel·lat 
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Font: Ajuntament de Reus, 2020 

Font: elaboració pròpia 

 

 

7.3. BASE CARTOGRÀFICA PUBLICADA AL GEOPORTAL 

Finalment, l’últim resultat obtingut després d’haver realitzat tota la metodologia, seria la publicació de 

la base cartogràfica al geoportal online, però que en aquest projecte encara no s’ha pogut realitzar 

aquesta part. No obstant això, en la següent Fig. 28 es pot observar com es troba el geoportal 

actualment i com quedaria el resultat de les capes que s’han simbolitzat.  

 

 

 
A més de la base cartogràfica a color, en la següent actualització del geoportal que es durà a terme en 

els pròxims mesos, també s’hi inclourà la nova base cartogràfica a escala de grisos creada en l’anterior 

apartat i que és una de les novetats que es presentaran d’aquí a uns mesos.  

El geoportal de Reus, com ja s’ha vist a l’inici, és una eina molt útil per a la consulta de tota mena de 

dades locals. Si bé l’aportació en aquest projecte ha estat tan sols la base cartogràfica, el geoportal es 

tracta d’un projecte molt més extens que comprèn tota classe de tecnologies, programació de codis, 

tractaments amb molts formats i tipus de dades incloses en bases de dades, etc. No obstant això, una 

bona base cartogràfica és una bona presentació inicial visual de la qualitat d’un geoportal.  

Fig. 28. Visió del geoportal de l’Ajuntament de Reus actual 

Fig. 27. Exemple de les imatges dins la carpeta del nivell 15 

https://geoportal.reus.cat/geoportal/#/home
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8. CONCLUSIONS 

Després d’haver finalitzat aquest projecte referent a la creació de bases cartogràfiques del municipi de 

Reus per a la publicació al seu geoportal, es poden extreure diverses conclusions que es comentaran tot 

seguit desglossades en els diferents apartats. No obstant això, abans de res, comentar que 

personalment ha estat un projecte enriquidor el qual m’ha aportat nous coneixements tant de forma 

teòrica com també pràctica en les diferents tasques que s’han anat duent a terme.  

 

Per començar, referent a la planificació de tasques a realitzar, comentar que el temps planificat del 

conjunt d’accions que s’han dut a terme ha estat complert segons el previst i no hi ha hagut variacions 

de temps significatives en el transcurs del treball. Per tant ha estat un projecte molt acotat i les tasques 

s’han dut a terme puntualment. Destacar la part de la simbolització com a la que més temps ha ocupat, 

seguidament del redactat de la present memòria en finalitzar la part més pràctica.  

 

Entrant ja en el cos del treball, pel que fa al primer apartat, s’han treballat les dades crues inicials en 

format CAD, les quals a través del programa FME s’han convertit a shape per tal de poder ser treballades 

des de Qgis, on s’han simbolitzat posteriorment en un projecte. El procés de conversió de dades és molt 

important en la majoria de projectes, ja que cada vegada existeix una major varietat de dades i formats. 

El fet d’unificar i depurar dades fa que el treball posterior sigui de molta més qualitat, per tant, la 

conversió de dades és un procediment bàsic.  

 

Per altra banda, el gruix més gran d’aquest projecte ha estat la simbolització de la base cartogràfica en 

si. A través de Qgis s’han simbolitzat les diferents capes referents a polígons, línies, símbols i etiquetes 

del terme municipal de Reus. El procés de simbolització s’ha realitzat mitjançant regles i s’han hagut de 

tenir en compte tota una sèrie de característiques depenent de cada capa en què es treballés, sobretot 

l’assignació d’escales de visualització que farà que una vegada la base cartogràfica es trobi al geoportal 

l’experiència amb l’usuari sigui molt més bona i àgil. És per aquest motiu que la simbolització d’un mapa 

no és un fet banal, sinó que s’ha de dur a terme amb precisió, detall i pensant sempre en el resultat 

final. A més, cal tenir en compte que tot i que aquesta part no s’ha programat directament, sí que s’han 

de tenir uns coneixements previs en programació, ja que s’ha utilitzat una lògica com a tal en la 

simbolització basada en regles.  

 

Per últim, un altre bloc important d’aquest projecte ha estat el referent a l’automatització de processos 

mitjançant codis amb llenguatge Python i amb el qual s’han realitzat dos scripts: per una banda, un codi 

referent a la confecció d’una nova base cartogràfica convertida a escala de grisos, molt útil a l’hora de 

superposar altra informació de diferent temàtica. Per altra banda, un segon codi amb el qual s’han 

tessel·lat tant la base cartogràfica original en color, com la segona a escala de grisos generada 

posteriorment de manera automàtica. La creació de tessel·les és molt útil a l’hora de treballar amb 

servidors online, ja que agilitza molt les dades en el geoportal pel fet que el mapa està dividit en moltes 

imatges depenent dels diferents zooms que se li ha donat, i fa que la interacció amb l’usuari sigui molt 

més agradable.  

 

Per altra banda, també s’ha vist com seria el procediment de publicació de les bases cartogràfiques al 

geoportal que, tot i no haver-se realitzat explícitament en el present projecte, es durà a terme en els 

pròxims mesos en la nova actualització del geoportal.  

 

En general aquest es tracta d’un projecte bastant complet i tancat, que tindria poca continuïtat respecte 

a millores futures, però si que és perfectament extrapolable en qualsevol altre àmbit geogràfic 

cartografiable i amb la finalitat de crear unes bases per a un geoportal. No obstant això, si es volguessin 

fer algunes millores, es podria parlar per exemple, en la part de simbologia, de crear una llibreria 

d’icones SVG per tal de tenir les icones sempre disponibles en les opcions per inserir la simbologia de 
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cara a futures actualitzacions. Una altra possible millora seria per exemple millorar els scripts. Per una 

banda el de la generació de l’escala de gris per tal de trobar el petit error que fa que alguns ítems no es 

converteixin en escala de grisos i aconseguir que es faci al 100% de manera automàtica, i per altra banda 

l’script de generació de tessel·les es podria millorar per tal d’actualitzar únicament les tessel·les 

necessàries si es fa una actualització al mapa i no haver de generar de nou totes les tessel·les.  

 

En tot cas, en aquest projecte s’ha vist com és tot el procés en conjunt de la creació de bases 

cartogràfiques municipals. En concret s’ha treballat amb el geoportal de l’Ajuntament de Reus, el qual 

és un projecte ja consolidat i madur inclòs en la iniciativa de l’smart city, ciutats que utilitzen el potencial 

de les noves tecnologies per a oferir un entorn més sostenible, eficaç i innovador per a les persones que 

viuen a les ciutats. A més, els geoportals són una eina cada vegada més estesa sobretot per a les 

administracions públiques per gestionar grans quantitats de dades i alhora mostrar-les a tots els públics 

interessats, dur a terme polítiques de transparència i millorar a la participació i inclusió ciutadana a 

través de la presència de la geoinformació.  
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https://docs.python.org/3/tutorial/
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Taula. TG2. Base de dades referent a features 

mslink fcode fname fcategory fdescription ftype fsubtype fclass fopendlg flvname flvnum fcolor fstyle fweight fcolor_rev fstyle_rev fweight_rev fcellname fangle fangleto fscale ffontstyle ffontname ffontnum ffontheight ffontwidth ffontjust fpredefinedtext fhole ffill ffillcolor felevation felevationto fproperties ffieldcode ftransparency fpriority factiveuser

100 0101 CARÀTULA 1 Caràtula 0 FALSO CARÀTULA 1 0 reg=0|lvv=0|odi=412

101 0201 Autopista 2

Marges de cadascuns dels sentits de circulació de les vies de 

comunicació destinades a la circulació d'automòbils generalment, 

tenen quatre o més carrils, amb sentits de circulació separats per 

una mitjana.

2 4 0 FALSO COM_01AP 150101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_01|reg=-1|al2=AUTOPISTES I AUTOVIES - 

COM_01|vsc=50,000|lvv=-1|odi=34
AUP

102 202 Autovia 2

Marges de cadascuns dels sentits de circulació de les vies de 

comunicació destinades a la circulació d'automòbils generalment, 

tenen quatre o més carrils, amb sentits de circulació separats per 

una mitjana.

2 4 0 FALSO COM_01AV 150102 -1 ByLevel -1 10 500 al1=COM_01|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=35 AUV

103 0203 Altres carreteres asfaltades (camí asfaltat) 2

Marges de les vies de comunicació asfaltades destinades a la 

circulació d’automòbils de les quals s’exclouen les catalogades com 

a autopistes o autovies.

2 4 0 FALSO COM_02CA 150202 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_02|reg=-1|al2=ALTRES CARRETERES ASFALTADES - 

COM_02|vsc=50,000|lvv=-1|odi=36
CAS

104 0204 Altres carreteres asfaltades (carretera) 2

Marges de les vies de comunicació asfaltades destinades a la 

circulació d’automòbils de les quals s’exclouen les catalogades com 

a autopistes o autovies.

2 4 0 FALSO COM_02CR 150201 -1 ByLevel -1 10 500 al1=COM_02|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=37 CAR

105 0205 Límit paviment 2

Línia que delimita el contorn exterior d’una zona asfaltada, 

pavimentada o enrajolada.

Descripció Codi:

(llosa formigo)

2 4 0 FALSO COM_03 150301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_03|reg=-1|al2=LÍMIT DE PAVIMENT - 

COM_03|vsc=2,000|lvv=-1|odi=38
LPA

106 0206 Camí, pista forestal 2
Marges de les vies de comunicació sense asfaltar que permeten la 

circulació d’automòbils i tenen una amplada superior a 1,5 metres.
2 4 0 FALSO COM_04 150401 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_04|reg=-1|al2=CAMÍ, PISTA FORESTAL - 

COM_04|vsc=50,000|lvv=-1|odi=39
CA

107 0207 Corriol 2

Marges de les vies de comunicació sense asfaltar que no permeten 

la circulació d’automòbils o tenen una amplada entre 0,5 metres i 

1,5 metres.

Descripció Codi:

(corriol)

Observacions:

ES CAPTURA PER L'EIX

2 4 0 FALSO COM_05 150501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_05|reg=-1|al2=CORRIOL - COM_05|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=40
SEN

108 0208 Límit d'esplanada de terra 2

Línia que delimita una àrea no asfaltada, normalment plana, 

destinada a serveis (aparcament, zona d’esbarjo), que és 

accessible des d’un vial, i que no queda recollida per cap altre 

element planimètric.

Descripció Codi:

(limit)

2 4 0 FALSO COM_06 150601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_06|reg=-1|al2=LÍMIT D'EXPLANADA DE TERRA - 

COM_06|vsc=15,000|lvv=-1|odi=41
TER

109 0209 Ferrocarril d'ample internacional 2 Rails de ferrocarril. Separació de rails 1,435 m de distància. 2 4 0 FALSO COM_07 150701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_07|reg=-1|al2=FERROCARRIL D'AMPLE 

INTERNACIONAL - COM_07|vsc=15,000|lvv=-1|odi=42

110 0210 Ferrocarril de via ampla 2 Rails de ferrocarril. Separació de rails 1,668 m de distància. 2 4 0 FALSO COM_08 150801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_08|reg=-1|al2=FERROCARRIL DE VIA AMPLA - 

COM_08|vsc=15,000|lvv=-1|odi=43
FE

111 0211 Ferrocarril d'una altra amplada 2 Rails de ferrocarril. Separació de rails no inclosa en altres fitxes. 2 4 0 FALSO COM_09 150901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_09|reg=-1|al2=FERROCARRIL D'UNA ALTRA AMPLADA - 

COM_09|vsc=15,000|lvv=-1|odi=44

112 0212 Telefèric, telecadira o altre remuntador 2
Línies que uneixen cadascunes de les torres de sustentació dels 

cables.
1 35 0 FALSO COM_10 151001 -1 ByLevel -1 REMUNTADOR 10 500

al1=COM_10|reg=-1|al2=TELEFERIC, TELECADIRA O ALTRE 

REMUNTADOR - COM_10|vsc=15,000|lvv=-1|odi=45
TT

114 0214 Eix de desguàs i cuneta d'obra 2

Construccions al costat d’un vial per on es recull o s’escola l’aigua 

de pluja.

Observacions:

Canviat al nivell COM_11 - DESGUÀS I EIX CUNETA OBRA/TERRA. El 

nostre nivell COM_DESGUAS I CUNETA OBRA/TERRA passat al 

nivell COM_20 - VORAL.

2 4 0 FALSO COM_11 151101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_11|reg=-1|al2=DESGUAS I EIX DE CUNETA D'OBRA - 

COM_11|vsc=15,000|lvv=-1|odi=47
CUF

116 0216 Eix de desguàs i cuneta de terra 2 Rases al costat d’un vial per on es recull o s’escola l’aigua de pluja. 2 4 0 FALSO COM_12 151201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_12|reg=-1|al2=DESGUAS I EIX CUNETA DE TERRA - 

COM_12|vsc=15,000|lvv=-1|odi=49
CUE

117 0217 Pont i pas elevat 2

Construccions que permeten l’encreuament a nivells diferents de 

vials, ferrocarrils, canals, cursos fluvials i desguassos. Són de 

longitud superior a 5 metres o d’alçada superior a 3 metres. Inclou 

les passarel·les i passos elevats entre edificis, encara que siguin de 

mides inferiors.

Descripció Codi:

(o pas elevat)

2 4 0 FALSO COM_13 151301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_13|reg=-1|al2=PONT I PAS ELEVAT - 

COM_13|vsc=15,000|lvv=-1|odi=50
P

118 0218 Pontó 2

Construccions de mides inferiors a un pont i finalitats semblants, 

que són de longitud igual o inferior a 5 metres i alçada igual o 

inferior a 3 metres.

Descripció Codi:

(Pont petit)

2 4 0 FALSO COM_14 151401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_14|reg=-1|al2=PONTO - COM_14|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=51
PO

119 0219 Boca de túnel 2 Entrada o sortida d’un túnel de vials, ferrocarrils o canals. 2 4 0 FALSO COM_15 151501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_15|reg=-1|al2=BOCA DE TUNEL - 

COM_15|vsc=50,000|lvv=-1|odi=52
BT

120 0220 Tanca de protecció vial (metàl·lica) 2

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

2 4 0 FALSO COM_16TM 151601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_16|reg=-1|al2=TANCA DE PROTECCIO VIAL - 

COM_16|vsc=15,000|lvv=-1|odi=53
PLM

121 0221 Tanca de protecció vial (obra) 2

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

2 4 0 FALSO COM_16TO 151602 -1 ByLevel -1 10 500 al1=COM_16|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=54 PLO

122 0222 Vorera exterior 2

Part lateral o central d’una via urbana o una carretera destinada al 

pas dels vianants. Generalment és més alta que la calçada, però en 

alguns casos es troba al mateix nivell. Es pren per la part exterior (a 

baix), en contacte amb la rigola.

Descripció Codi:

(vorada,baix)

2 4 0 FALSO COM_17EX 151701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_17|reg=-1|al2=VORERA - COM_17|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=55
V

124 0224 Vorera interior 2
Línia que delimita la vorera per la part no adjacent a la calçada. Es 

captura per la part superior.
2 4 0 FALSO COM_17IN 151704 -1 ByLevel -1 10 500 al1=COM_17|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=57 VF

125 0225 Vorera exterior amb rebaix per a vianants 2 Tram de vorera on hi ha un rebaix per a facilitar l’accés. 2 4 0 FALSO COM_17ER 151703 -1 ByLevel -1 10 500 al1=COM_17|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=58 RV

127 0227 Eix de via urbana pavimentada 2
Línia imaginària que divideix longitudinalment un vial pavimentat 

aproximadament en dues parts iguals.
2 4 0 FALSO COM_18 151801 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_18|reg=-1|al2=EIX DE VIA URBANA PAVIMENTADA - 

COM_18|vsc=15,000|lvv=-1|odi=59
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128 0228 Eix de via urbana no pavimentada 2
Línia imaginària que divideix longitudinalment un vial no 

pavimentat aproximadament en dues parts iguals.
2 4 0 FALSO COM_19 151901 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_19|reg=-1|al2=EIX DE VIA URBANA NO PAVIMENTADA - 

COM_19|vsc=15,000|lvv=-1|odi=60

129 0229 Voral 2

Cadascuna de les franges de terreny, pavimentada o no, que hi ha 

als costats d’algunes vies interurbanes a fi de contenir el ferm i 

donar un marge de seguretat als vehicles i vianants.

Descripció Codi:

(arcén)

2 4 0 FALSO COM_20 152001 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_20|reg=-1|al2=VORAL - COM_20|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=61
VO

130 0230 Sentit de rampa 2

Símbol que representa un pendent inclinat d’accés a un nivell 

inferior o superior. No inclou els rebaixos de voreres.

Observacions:

afegir al total.cel

1 35 0 FALSO COM_21 152101 -1 ByLevel -1 SENTIT_RAMPA 1 10 500
al1=COM_21|reg=-1|al2=SENTIT DE RAMPA - 

COM_21|vsc=1,000|lvv=-1|odi=206

131 0231 Eix d'autopistes i d'autovies 2
Línia imaginària que divideix longitudinalment una autopista o 

autovia en dues parts aproximadament iguals.
2 4 0 FALSO COM_22 152201 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_22|reg=-1|al2=EIX D'AUTOPISTES I AUTOVIES - 

COM_22|vsc=15,000|lvv=-1|odi=62

132 0232 Eix d'altres carreteres asfaltades 2

Línia imaginària que divideix longitudinalment una carretera 

asfaltada, que no és autopista o autovia, en dues parts 

aproximadament iguals.

2 4 0 FALSO COM_23 152301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_23|reg=-1|al2=EIX D'ALTRES CARRETERES ASFALTADES - 

COM_23|vsc=15,000|lvv=-1|odi=63

133 0233 Eix de camí, pista forestal 2
Línia imaginària que divideix longitudinalment un camí o pista 

forestal en dues parts aproximadament iguals.
2 4 0 FALSO COM_24 152401 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_24|reg=-1|al2=EIX DE CAMÍ, PISTA FORESTAL - 

COM_24|vsc=15,000|lvv=-1|odi=64

134 0234 Accés a un altre nivell, rampa 2
Línia que delimita una construcció (o accés) que permet arribar fins 

a un lloc situat a un altre nivell.
2 4 0 FALSO COM_25 152501 -1 ByLevel -1 10 500

al1=COM_25|reg=-1|al2=ACCES A UN ALTRE NIVELL - 

COM_25|vsc=1,000|lvv=-1|odi=65
RM

135 0235 Carril bici 2

Línia que delimita la zona destinada a la circulació de bicicletes.

Descripció Codi:

(linia pintada)

2 4 0 FALSO COM_26 152601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_26|reg=-1|al2=LÍMIT DE CARRIL BICI - 

COM_26|vsc=15,000|lvv=-1|odi=66
LCBI

137 0237 Eix de carril bici 2 Eix de la zona destinada a la circulació de bicicletes. 2 4 0 FALSO COM_27 152701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_27|reg=-1|al2=EIX DE CARRIL BICI - 

COM_27|vsc=15,000|lvv=-1|odi=68

139 0239 Paret de túnel 2 Línia que representa les parets interiors d’un túnel. 2 4 0 FALSO COM_28 152801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_29|reg=-1|al2=PARET DE TÚNEL - 

COM_29|vsc=15,000|lvv=-1|odi=70
TUP

143 0301 Façana 3
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis que 

no es troben sota ponts o edificis.
2 4 0 FALSO CON_01 170101 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_01|reg=-1|al2=FAÇANA - CON_01|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=74
FA

149 0307 Façana coberta 3
Línia que delimita el contorn d’un edifici o agrupació d’edificis sota 

pont, porxos o edificis que cobreixen una via urbana.
2 4 0 FALSO CON_02 170201 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_02|reg=-1|al2=FAÇANA COBERTA - 

CON_02|vsc=15,000|lvv=-1|odi=77
FAC

150 0308 Mitgera 3

Paret comuna que actua com a límit entre dos edificis.

Descripció Codi:

(Llindar)

2 4 0 FALSO CON_03 170301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_03|reg=-1|al2=MITGERA - CON_03|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=78
MI

151 0309 Línia volumètrica 3
Línia que recull un canvi de volum en un edifici o agrupació 

d’edificis.
2 4 0 FALSO CON_04 170401 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_04|reg=-1|al2=LÍNIA VOLUMETRICA - 

CON_04|vsc=15,000|lvv=-1|odi=79

152 0310 Polígon d’edifici (poligon) 3 Polígon de les diferents alçades dels volums de les edificacions. 3 2 6 0 FALSO CON_01pol_PL 170203 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=15,000|lvv=-1|odi=7

153 0311 Línia de volada 3

Línia que delimita la part exterior d’una edificació que surt enfora 

del mur que la sosté sense cap altre suport.

Descripció Codi:

(aleró)

2 4 0 FALSO CON_05 170501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE VOLADA - 

CON_05|vsc=15,000|lvv=-1|odi=80
VL

154 0312 Edifici en construcció 3

Línia que delimita edificacions que s’estan construint i encara es 

troben sense perímetre o volumetria definida.

Descripció Codi:

(Edifici construcció)

2 4 0 FALSO CON_06 170601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_06|reg=-1|al2=EDIFICI EN CONSTRUCCIO - 

CON_06|vsc=15,000|lvv=-1|odi=81
FAO

155 0313 Polígon d’edifici en construcció (poligon) 3
Edificacions que s’estan construint i encara es troben sense 

perímetre o volumetria definida.
3 2 6 0 FALSO CON_06pol_PL 170603 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_06pol|reg=-1|al2=POLÍGON D'EDIFICI EN 

CONSTRUCCIO - CON_06pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=10

156 0314 Cobert 3
Línia que delimita una construcció senzilla per a tenir quelcom a 

l’abric de la intempèrie.
2 4 0 FALSO CON_07 170701 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_07|reg=-1|al2=COBERT - CON_07|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=82
CO

157 0315 Polígon de cobert (poligon) 3 Construcció senzilla per a tenir quelcom a l’abric de la intempèrie. 3 2 6 0 FALSO CON_07pol_PL 170703 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_07pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE COBERT - 

CON_07pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=11

158 0316 Porxo 3
Línia que delimita un espai cobert suportat per columnes o pilars i, 

generalment, adossat a una façana.
2 4 0 FALSO CON_08 170801 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_08|reg=-1|al2=PORXO - CON_08|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=83
PX

159 0317 Polígon de porxo (poligon) 3
Espai cobert suportat per columnes o pilars i, generalment, 

adossat a una façana.
3 2 6 0 FALSO CON_08pol_PL 170803 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_08pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE PORXO - 

CON_08pol|vsc=2,000|lvv=0|odi=12

160 0318 Marquesina 3

Línia que delimita una construcció lleugera i en volada destinada a 

guardar de la pluja, com les que hi ha a parades d’autobús, 

aparcaments, estacions de servei.

2 4 0 FALSO CON_09 170901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_09|reg=-1|al2=MARQUESINA - 

CON_09|vsc=1,000|lvv=-1|odi=84
MA

161 0319 Polígon de marquesina (poligon) 3

Construcció lleugera i en volada destinada a guardar de la pluja, 

com les que hi ha a parades d’autobús, aparcaments, estacions de 

servei.

3 2 6 0 FALSO CON_09pol_PL 170903 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_09pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE MARQUESINA - 

CON_09pol|vsc=1,000|lvv=0|odi=13

162 0320 Ruïnes 3

Línia que delimita restes d’edificacions i edificis als qual manqui un 

80% de la teulada. Inclouen les ruïnes d’interès arqueològic, a 

excepció del murs.

2 4 0 FALSO CON_10 171001 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_10|reg=-1|al2=RUÏNES - CON_10|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=85
RUI

163 0321 Polígon de ruïnes (poligon) 3

Restes d’edificacions i edificis als qual manqui un 80% de la 

teulada. Inclouen les ruïnes d’interès arqueològic, a excepció del 

murs.

3 2 6 0 FALSO CON_10pol_PL 171003 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_10pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE RUINES - 

CON_10pol|vsc=5,000|lvv=0|odi=14

164 0322 Hivernacle 3

Línia que delimita una construcció lleugera coberta, amb o sense 

parets, destinada al conreu de plantes en condicions diferents de 

les ambientals. S’interpreten fàcilment perquè la coberta és 

translúcida.

2 4 0 FALSO CON_11 171101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_11|reg=-1|al2=HIVERNACLE - 

CON_11|vsc=15,000|lvv=-1|odi=86
HIV

165 0323 Polígon d’hivernacle (poligon) 3

Construcció lleugera coberta, amb o sense parets, destinada al 

conreu de plantes en condicions diferents de les ambientals. 

S’interpreten fàcilment perquè la coberta és translúcida.

3 2 6 0 FALSO CON_11pol_PL 171103 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_11pol|reg=-1|al2=POLÍGON D'HIVERNACLE - 

CON_11pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=15

166 0324 Escullera 3

Zona de trencament d’onades o de protecció contra l’acció dels 

corrents, construïda normalment amb blocs de formigó o roques 

de granit. Poden ser marítimes o fluvials.

Descripció Codi:

(Empedrat)

2 4 0 FALSO CON_12 171201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_12|reg=-1|al2=ESCULLERA - CON_12|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=87
ES
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168 0326 Illa urbana 3

Àrea destinada a construir-hi edificacions o bé on ja n'hi han, dins 

de nuclis urbans, zones industrials, comercials i de serveis no 

inclou les places. Generalment queda delimitada per tres o més 

carrers. Engloba tota la illa d'edificacions fins la façana, no inclosa la 

vorera.

3 2 6 0 FALSO CON_13_PL 171301 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=15,000|lvv=0|odi=2

172 0330 Mur de contenció 3

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. Inclou els bancals de pedra i la rocalla.

2 4 0 FALSO CON_14 171401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_14|reg=-1|al2=MUR DE CONTENCIO - 

CON_14|vsc=5,000|lvv=-1|odi=92
MC

173 0331 Mur 3
Paret d’almenys 30 cm d’amplada i 40 cm d'alçada construïda en 

un espai descobert.
2 4 0 FALSO CON_15MU 171501 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_15|reg=-1|al2=MUR - CON_15|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=93
MU

174 0332 Mur amb tanca 3

Paret d’almenys 30 cm d’amplada i 40 cm d'alçada construïda en 

un espai descobert, a la part de dalt de la qual hi existeix una tanca, 

sovint metal·lica.

2 4 0 FALSO CON_15MT 171502 -1 ByLevel -1 10 500 al1=CON_15|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|odi=94 MX

175 0333 Tàpia 3
Paret de menys de 30 cm d’amplada construïda en un espai 

descobert.
2 4 0 FALSO CON_16 171601 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_16|reg=-1|al2=TAPIA - CON_16|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=95
TO

176 0334 Tanca 3
Element, sovint de fusta, que circumda un espai de terreny o tanca 

una obertura no inclòs en cap altre concepte.
2 4 0 FALSO CON_17 171701 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_17|reg=-1|al2=TANCA - CON_17|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=96
TF

177 0335 Tanca de vegetació 10
Element de tancament fet de vegetació que circumda un espai de 

terreny o tanca una obertura.
2 4 0 FALSO VEG_04 140401 -1 ByLevel -1 10 500

al1=VEG_04|reg=-1|al2=TANCA DE VEGETACIÓ - USOS DEL SOL - 

VEG_04|vsc=5,000|lvv=-1|odi=97
TV

178 0336 Construcció 3

Línia que delimita una obra que per la seva mida s’ha de 

representar a la cartografia però que no queda inclosa en cap altre 

concepte. Inclou les graderies, grans blocs de formigó, búnquers, 

bàscules, preses, rescloses, arquetes, comportes, muralles.

Descripció Codi:

(sense identificar)

2 4 0 FALSO CON_18 171801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_18|reg=-1|al2=CONSTRUCCIO - 

CON_18|vsc=15,000|lvv=-1|odi=98
CON

182 0340 Polígon de construcció (poligon) 3

Obra que per la seva mida s’ha de representar a la cartografia però 

que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou les graderies, 

grans blocs de formigó, búnquers, bàscules, preses, rescloses, 

arquetes, comportes, muralles.

3 2 6 0 FALSO CON_18pol_PL 171803 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_18pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE CONSTRUCCIO - 

CON_18pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=17

186 0344 Filat 3

Tanca de filferro o tela metàl·lica.

Descripció Codi:

(tanca filferro)

2 4 0 FALSO CON_19 171901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_19|reg=-1|al2=FILAT - CON_19|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=102
FIL

188 0346 Barana 3

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.

2 4 0 FALSO CON_20 172001 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_20|reg=-1|al2=BARANA - CON_20|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=104
BN

189 0347 Dipòsit cobert 3

Línia que delimita una construcció coberta, normalment cilíndrica, 

destinada a emmagatzemar aigua, combustible, cereals i derivats 

(sitges) o altres productes.

2 4 0 FALSO CON_21 172101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_21|reg=-1|al2=DIPOSIT COBERT - 

CON_21|vsc=15,000|lvv=-1|odi=105
DI

190 0348 Polígon de dipòsit cobert (poligon) 3

Construcció coberta, normalment cilíndrica, destinada a 

emmagatzemar aigua, combustible, cereals i derivats (sitges) o 

altres productes.

3 2 6 0 FALSO CON_21pol_PL 172103 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_21pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE DIPOSIT COBERT - 

CON_21pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=20

191 0349 Monument i altres ornaments 3

Línies que delimiten un element ornamental o històric construït 

per a perpetuar el record d’una persona o d’un fet memorable. 

Inclou les creus de terme.

Descripció Codi:

(altres ornaments)

2 4 0 FALSO CON_22 172201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_22|reg=-1|al2=MONUMENT I ALTRES ORNAMENTS - 

CON_22|vsc=15,000|lvv=-1|odi=106
MO

192 0350
Polígon de monument i altres ornaments 

(poligon)
3

Element ornamental o històric construït per a perpetuar el record 

d’una persona o d’un fet memorable. Inclou les creus de terme.
3 2 6 0 FALSO CON_22pol_PL 172203 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_22pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE MONUMENT I ALTRES 

ORNAMENTS - CON_22pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=21

193 0351 Escales, esglaons 3

Línies que representen un conjunt d’esglaons. Inclou les escales 

mecàniques, els marxapeus i els esglaons dels llindars.

Descripció Codi:

(de escala)

2 4 0 VERDADERO CON_23 172301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_23|reg=-1|al2=ESCALES - CON_23|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=107
ESG

194 0352 Polígon d’escales (poligon) 3
Conjunt d’esglaons. Inclou les escales mecàniques però no els 

marxapeus o esglaons dels llindars.
3 2 6 0 FALSO CON_23pol_PL 172303 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_23pol|reg=-1|al2=POLÍGON D'ESCALES - 

CON_23pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=22

195 0353 Camp d’esports 3 Línies de les pistes o zones destinades a activitats esportives. 2 4 0 FALSO CON_24 172401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_24|reg=-1|al2=CAMP D'ESPORTS - 

CON_24|vsc=15,000|lvv=-1|odi=108
ESP

196 0354 Polígon de camp d'esports (poligon) 3 3 2 6 0 FALSO CON_24pol_PL 172403 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=15,000|lvv=0|odi=23

197 0355 Xemeneia industrial 3

Línia que delimita un conducte per a la sortida exterior de fums. 

Inclou les torres de refrigeració, els cremadors de les refineries i les 

xemeneies d’interès historicoarqueològic.

Descripció Codi:

(industrial)

2 4 0 FALSO CON_25 172501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_25|reg=-1|al2=XEMENEIA INDUSTRIAL - 

CON_25|vsc=2,000|lvv=-1|odi=109
XI

198 0356 Polígon de xemeneia industrial (poligon) 3

Conducte per a la sortida exterior de fums. Inclou les torres de 

refrigeració, els cremadors de les refineries i les xemeneies 

d’interès historicoarqueològic.

3 2 6 0 FALSO CON_25pol_PL 172503 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_25pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE XEMENEIA INDUSTRIAL - 

CON_25pol|vsc=5,000|lvv=-1|odi=24

199 0357 Cos sortint, tribuna 3

Volum que sobresurt de la línia de façana i que té el caràcter 

d’habitable, normalment tancat o semitancat. No inclou els 

balcons.

Descripció Codi:

(Cos sortint habitatge)

2 4 0 FALSO CON_27 172701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_27|reg=-1|al2=COS SORTINT, TRIBUNA - 

CON_27|vsc=15,000|lvv=-1|odi=110
TRI

200 0358 Sentit ascendent escala 3

Símbol que permet distingir l’esglaó més alt del més baix.

Observacions:

afegir al total.cel

2 4 0 FALSO CON_28 172801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_28|reg=-1|al2=SENTIT ASCENDENT ESCALA - 

CON_28|vsc=15,000|lvv=-1|odi=207

201 0359 Carener (linia) 3 Part més alta d’una teulada d’on arrenquen els vessants. 2 4 0 FALSO CON_29_LN 172901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_29|reg=-1|al2=CARENER - CON_29|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=111
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202 0360 Carener (punt) 3

Símbol que indica que indica la inclinació de l’aiguavés de les 

cobertes.

Observacions:

Afegir al total.cel

1 35 0 FALSO CON_29_PT 172902 -1 ByLevel -1
SENTIT_CAIGU

DA_AIGÜES
1 10 500 al1=CON_29|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=208

203 0361 Andana de ferrocarril 3

Línia que delimita una plataforma elevada adjacent a les vies de 

ferrocarril, cremallera, tramvia o funicular, situada en estacions o 

baixadors, i destinada a facilitar als passatgers l’accés als vagons. 

No s’hi inclouen les andanes d’autobús.

Observacions:

Resimbolitzar per fotogrametria les andanes de l’estació tren

2 4 0 FALSO CON_30 173001 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_30|reg=-1|al2=ANDANA FERROCARRIL - 

CON_30|vsc=5,000|lvv=-1|odi=112
AND

204 0362 Polígon d’andana de ferrocarril (poligon) 3

Plataforma elevada adjacent a les vies de ferrocarril, cremallera, 

tramvia o funicular, situada en estacions o baixadors, i destinada a 

facilitar als passatgers l’accés als vagons. No s’hi inclouen les 

andanes d’autobús.

Observacions:

FER POLÍGONS

3 2 6 0 FALSO CON_30pol_PL 173003 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_30pol|reg=-1|al2=POLÍGON D'ANDANA DE 

FERROCARRIL - CON_30pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=25

205 0363 Construcció de cementiri 3

Línia que delimita les construccions interiors al recinte d’un 

cementiri formades pels blocs de nínxols i panteons. No s’hi 

inclouen les tombes, que no es recullen, ni altres construccions 

que es recullen amb altres conceptes com capelles, murs.

Descripció Codi:

(construccio-cementiri)

Observacions:

Resimbolitzar per fotogrametria nínxols cementiri

2 4 0 FALSO CON_31 173101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_31|reg=-1|al2=CONSTRUCCIO DE CEMENTIRI - 

CON_31|vsc=15,000|lvv=-1|odi=113
NIN

206 0364 Polígon de construcció de cementiri (poligon) 3

Construccions interiors al recinte d’un cementiri formades pels 

blocs de nínxols i panteons. No s’hi inclouen les tombes, que no es 

recullen, ni altres construccions que es recullen amb altres 

conceptes com capelles, murs.

Observacions:

POLÍGONAR

3 2 6 0 FALSO CON_31pol_PL 173103 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=CON_31pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE CONSTRUCCIO DE 

CEMENTIRI - CON_31pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=26

207 0365 Quiosc 3

Línia que delimita una construcció senzilla situada a la via pública i 

destinada a la venda de premsa, flors o altres productes.

Descripció Codi:

(premsa, flors)

2 4 0 FALSO CON_32 173201 -1 ByLevel -1 1 10 500
al1=CON_32|reg=-1|al2=QUIOSC - CON_32|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=114
Q

208 0366 Polígon de quiosc (poligon) 3
Construcció senzilla situada a la via pública i destinada a la venda 

de premsa, flors o altres productes.
3 2 6 0 FALSO CON_32pol_PL 173203 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_32pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE QUIOSC - 

CON_32pol|vsc=1,000|lvv=-1|odi=27

209 0367 Plataforma d’accés a autobús 3
Línia que delimita una plataforma elevada adjacent a la calçada, i 

destinada a facilitar als passatgers l’accés a l’autobús
2 4 0 FALSO CON_33 173301 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_33|reg=-1|al2=PLATAFORMA D'ACCES A AUTOBUS - 

CON_33|vsc=15,000|lvv=-1|odi=115
PLB

210 0368 Edicle 3

Línia que delimita una construcció lleugera destinada a accedir a 

aparcaments o transports subterranis.

Descripció Codi:

(edif. sortida parquing)

2 4 0 FALSO CON_34 173401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_34|reg=-1|al2=EDICLE - CON_34|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=116
ED

211 0369 Polígon d’edicle (poligon) 3
Construcció lleugera destinada a accedir a aparcaments o 

transports subterranis.
3 2 6 0 FALSO CON_34pol_PL 173403 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_34pol|reg=-1|al2=POLÍGON D'EDICLE - 

CON_34pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=28

212 0370 Pèrgola 3
Línia que delimita una construcció lleugera, generalment 

enreixada, destinada a sostenir plantes arrapadisses.
2 4 0 FALSO CON_35 173501 -1 ByLevel -1 10 500

al1=CON_35|reg=-1|al2=PERGOLA - CON_35|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=117
PER

213 0371 Polígon de pèrgola (poligon) 3
Construcció lleugera, generalment enreixada, destinada a sostenir 

plantes arrapadisses.
3 2 6 0 FALSO CON_35pol_PL 173503 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500

al1=CON_35pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE PERGOLA - 

CON_35pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=29

214 0372 Passera 3

Línia que delimita una plataforma d’accés a la platja o a 

instal·lacions annexes, com per exemple les dutxes.

Descripció Codi:

(platja, piscines)

2 4 0 FALSO CON_36 173601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_36|reg=-1|al2=PASSERA - CON_36|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=118
PAS

215 0373 Columna 3

Construcció que serveix de suport a edificacions, porxos, 

marquesines, pèrgoles i altres construccions similars.

Descripció Codi:

(columna edifici)

2 4 0 FALSO CON_37 173701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_37|reg=-1|al2=COLUMNA - CON_37|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=119
COL

216 0374 Reixa de ventilació 3

Línia que representa una obertura, generalment al terra, protegida 

per una reixa i construïda amb la finalitat de ventilar un espai 

subterrani.

Descripció Codi:

(Gran reixa ventilacio)

2 4 0 FALSO CON_38 173801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_38|reg=-1|al2=REIXA DE VENTILACIO - 

CON_38|vsc=1,000|lvv=-1|odi=120
RVL

218 0376 Porta d’accés 3

Línia que representa una obertura en una tanca, un mur, una tàpia 

o un filat per permetre o impedir el pas.

Descripció Codi:

(Entrada)

2 4 0 FALSO CON_39 173901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=CON_39|reg=-1|al2=PORTA D'ACCES - 

CON_39|vsc=1,000|lvv=-1|odi=121
POR

219 0377 Pilona 3
Símbol que representa una construcció petita col·locada a la via 

pública per privar el pas o l’aparcament de vehicles
1 35 0 FALSO CON_40 174001 -1 ByLevel -1 PILÓ 0 1 10 500

al1=CON_40|reg=-1|al2=PILONA - CON_40|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=210
PIL

220 0378 Indicador d’accés 3

Símbol que representa el lloc d’entrada i sortida d’una edificació o 

parcel·la

Observacions:

afegir al total.cel

1 35 0 FALSO CON_41 174101 -1 ByLevel -1
INDICADOR_AC

CÉS
1 10 500

al1=CON_41|reg=-1|al2=INDICADOR D'ACCES - 

CON_41|vsc=1,000|lvv=-1|odi=211

221 0379 Fita 3
Símbol que representa un senyal que delimita el límit d’una 

heretat, una contrada.
1 35 0 FALSO CON_42FI 174201 -1 ByLevel -1 FITA 0 1 10 500

al1=CON_42|reg=-1|al2=FITA - CON_42|vsc=50,000|lvv=-

1|odi=212
FIT

222 0380 Fita (punt quilomètric) 3
Fites situades al lateral d’una carretera, indica una distància a 

recórrer.
1 35 0 FALSO CON_42PQ 174202 -1 ByLevel -1

FITA_QUILOMÈ

TRICA
0 1 10 500 al1=CON_42|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=213 FI
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223 0381 Punt quilomètric 3 Número que hi ha a les fites situades al lateral d’una carretera 4 17 0 FALSO TOP_04 190401 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,4 2 0
al1=TOP_04|reg=-1|al2=PUNT QUILOMETRIC - 

TOP_04|vsc=15,000|lvv=-1|fii=-1|odi=401

226 0401 Línia de costa 4

Línia que ressegueix el contorn natural que determina el nivell de 

pleamar. Inclou el continent i les illes marítimes.

Descripció Codi:

(Ribera de mar)

2 4 0 FALSO HID_01 130101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_01|reg=-1|al2=LÍNIA DE COSTA - 

HID_01|vsc=50,000|lvv=-1|odi=123
VM

227 0402 Riu i aigües permanents 4

Marges dels cursos fluvials que habitualment porten aigua 

juntament amb les extensions d’aigua retinguda de manera 

natural. Inclou les illes fluvials i interiors a extensions d’aigua i els 

estanys naturals.

Descripció Codi:

(riu, llac, pantà)

2 4 0 FALSO HID_02 130201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_02|reg=-1|al2=RIUS I AIGÜES PERMANENTS - 

HID_02|vsc=50,000|lvv=-1|odi=124
RIB

228 0403 Torrent, riera i aigües no permanents 4
Marges dels cursos fluvials que porten aigua ocasionalment i 

aquelles zones naturals en què de vegades queda aigua retinguda.
2 4 0 FALSO HID_03 130301 -1 ByLevel -1 10 500

al1=HID_03|reg=-1|al2=TORRENT, RIERA I AIGÜES NO 

PERMANENTS - HID_03|vsc=50,000|lvv=-1|odi=125
MT

229 0404 Torrent i riera estrets 4

Cursos fluvials que porten aigua ocasionalment i aquelles zones 

naturals en què de vegades queda aigua retinguda.

Descripció Codi:

(torrent, barranc)

2 4 0 FALSO HID_21 132101 -1 ByLevel -1 10 500 al1=HID_03|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=126 TOR

230 0405 Rambla inundable 4

Marges del llit sec d'un curs fluvial, cobert per l'aigua en les 

revingudes corrents.

Descripció Codi:

(inundable)

2 4 0 FALSO HID_04 130401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_04|reg=-1|al2=RAMBLA INUNDABLE - 

HID_04|vsc=10,000|lvv=-1|odi=127
RAM

231 0406 Moll 4

Línia que delimita una obra construïda, o en fase de construcció 

tocant la mar, un llac o un riu navegable, per a càrrega i descàrrega 

i, de vegades, refugi de naus. Inclou plataformes portuàries, 

rompents de formigó i embarcadors.

Descripció Codi:

(contenció mar, riu)

2 4 0 FALSO HID_05 130501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_05|reg=-1|al2=MOLL - HID_05|vsc=50,000|lvv=-

1|odi=128
ML

232 0407 Canal d'obra 4

Marges de la construcció d’obra, a cel obert, destinada a 

transportar o contenir aigua de rius, embassaments, estanys o 

conduccions subterrànies amb finalitats de reg, navegació, 

drenatge o industrials.

2 4 0 FALSO HID_06 130601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_06|reg=-1|al2=CANAL D'OBRA - 

HID_06|vsc=15,000|lvv=-1|odi=129
COB

233 0408 Canal de terra 4

Marges de la construcció de terra, a cel obert, destinada a 

transportar o contenir aigua de rius, embassaments, estanys o 

conduccions subterrànies amb finalitats de reg, navegació, 

drenatge o industrials.

2 4 0 FALSO HID_07 130701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_07|reg=-1|al2=CANAL DE TERRA - 

HID_07|vsc=15,000|lvv=-1|odi=130
CTE

234 0409 Séquia 4

Canal estret d'obra, d'amplada inferior a 1 mm a l'escala de 

representació (0,5 m a 1:500).

Descripció Codi:

(reg)

2 4 0 FALSO HID_08 130801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_08|reg=-1|al2=SEQUIA - HID_08|vsc=50,000|lvv=-

1|odi=131
SEO

236 0411 Bassa d'obra (exterior) 4

Línia que delimita el contorn exterior d'un recinte d’obra per a 

contenir aigua, amb finalitats de reg, industrials, de consum o 

ornamentals. S’hi inclouen els estanys artificials (excepte les 

piscines), dipòsits descoberts d’aigua, decantadors, piscifactories, 

rentadors públics, etc.

2 4 0 FALSO HID_09EX 130902 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_09|reg=-1|al2=BASSA D'OBRA - 

HID_09|vsc=15,000|lvv=-1|odi=133
BAS

237 0412 Bassa d'obra (interior) 4

Línia que delimita el contorn interior d'un recinte d’obra per a 

contenir aigua, amb finalitats de reg, industrials, de consum o 

ornamentals. S’hi inclouen els estanys artificials (excepte les 

piscines), dipòsits descoberts d’aigua, decantadors, piscifactories, 

rentadors públics, etc.

2 4 0 FALSO HID_09IN 130901 -1 ByLevel -1 10 500 al1=HID_09|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=134 BAI

238 0413 Polígon de bassa d'obra (interior) (polígon) 4

Contorn interior d'un recinte d’obra per a contenir aigua, amb 

finalitats de reg, industrials, de consum o ornamentals. S’hi 

inclouen els estanys artificials (excepte les piscines), dipòsits 

descoberts d’aigua, decantadors, piscifactories, rentadors públics, 

etc.

3 2 6 0 FALSO HID_09INpol_PL 130904 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=30

239 0414 Bassa de terra 4
Línia que delimita el recinte de terra per a recollir i emmagatzemar 

aigua amb finalitats de reg, industrials, de consum o ornamentals.
2 4 0 FALSO HID_10 131001 -1 ByLevel -1 10 500

al1=HID_10|reg=-1|al2=BASSA DE TERRA - 

HID_10|vsc=15,000|lvv=-1|odi=135
BAT

240 0415 Polígon de bassa de terra (polígon) 4
Recinte de terra per a recollir i emmagatzemar aigua amb finalitats 

de reg, industrials, de consum o ornamentals.
3 2 6 0 FALSO HID_10pol_PL 131004 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=31

241 0416 Piscina (exterior) 4
Línia que delimita el contorn exterior d'un estany artificial destinat 

a banyar-se o nedar.
2 4 0 FALSO HID_11_ext 131102 -1 ByLevel -1 10 500

al1=HID_11|reg=-1|al2=PISCINA - HID_11|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=136
PIS

242 0417 Piscina (interior) 4
Línia que delimita el contorn interior d'un estany artificial destinat 

a banyar-se o nedar.
2 4 0 FALSO HID_11_int 131101 -1 ByLevel -1 10 500 al1=HID_11|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=137 PII

243 0418 Polígon de piscina (interior) (polígon) 4 Contorn interior d'un estany artificial destinat a banyar-se o nedar. 3 2 6 0 FALSO
HID_11pol_int_

PL
131104 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=33

244 0419 Pou 4 Construcció per a l'extracció d'aigües subterrànies. 2 4 0 FALSO HID_12 131201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_12|reg=-1|al2=POU - HID_12|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=138
PU

245 0420 Eix de riu i rierol (virtual) 4

Eix dels cursos fluvials que habitualment porten aigua juntament 

amb les extensions d’aigua retinguda de manera natural.

Descripció Codi:

(llac,pantà)

2 4 0 FALSO HID_25VI 132501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_20|reg=-1|al2=EIX DE RIUS I AIGUES PERMANENTS - 

HID_20|vsc=2,000|lvv=-1|odi=139
RIE

246 0421 Eix de torrent i riera (virtual) 4

Eix dels cursos fluvials que porten aigua ocasionalment i d’aquelles 

zones naturals en què de vegades queda aigua retinguda.

Descripció Codi:

(torrent,barranc)

2 4 0 FALSO HID_26VI 132601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_21|reg=-1|al2=EIX DE TORRENT RIERA I AIGÜES NO 

PERMANENTS - HID_21|vsc=2,000|lvv=-1|odi=140
TE

247 0422 Eix de canal d'obra (virtual) 4

Eix de construcció d’obra, a cel obert, destinada a transportar o 

contenir aigua de rius, embassaments, estanys o conduccions 

subterrànies amb finalitats de reg, navegació, drenatge o 

industrials.

2 4 0 FALSO HID_22VI 132201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_22|reg=-1|al2=EIX CANAL D'OBRA - 

HID_22|vsc=2,000|lvv=-1|odi=141
COE

248 0423 Eix de canal de terra (virtual) 4

Eix de construcció de terra, a cel obert, destinada a transportar o 

contenir aigua de rius, embassaments, estanys o conduccions 

subterrànies amb finalitats de reg, navegació, drenatge o 

industrials.

Descripció Codi:

(escorredor)

2 4 0 FALSO HID_23VI 132301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_23|reg=-1|al2=EIX CANAL DE TERRA - 

HID_23|vsc=2,000|lvv=-1|odi=142
COT
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249 0501 Corba de nivell oculta 5 Corba de nivell oculta. 2 4 0 FALSO MED_01 120101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_01|reg=-1|al2=CORBA DE NIVELL OCULTA - 

MED_01|vsc=50,000|lvv=-1|odi=143

250 0502 Corba de nivell de densificació 5 Corba de nivell de densificació. 2 4 0 FALSO MED_02 120201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_02|reg=-1|al2=CORBA DE NIVELL DE DENSIFICACIO - 

MED_02|vsc=50,000|lvv=-1|odi=144

251 0503 Corba de nivell no representable 5 Corba de nivell no representable. 2 4 0 FALSO MED_03 120301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_03|reg=-1|al2=CORBA DE NIVELL NO REPRESENTABLE - 

MED_03|vsc=50,000|lvv=-1|odi=145

252 0504 Cota altimètrica de densificació (punt) 5 Text cota altimètrica de densificació. 4 17 0 FALSO MED_04_PT 120401 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,75 2 0
al1=MED_04|reg=-1|al2=COTA ALTIMETRICA DE DENSIFICACIO - 

MED_04|vsc=1,000|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=403

253 0505 Línia de trencament del pendent 5

Línia de ruptura que no és de talús.

Descripció Codi:

(canvi pendent)

2 4 0 FALSO MED_05LT 120501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE TRENCAMENT DEL PENDENT - 

MED_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=146
LT

254 0506 Línia de forma sobre el terreny 5 Línia de ruptura que no és de talús. 2 4 0 FALSO MED_06LF 120601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_06|reg=-1|al2=LÍNIA DE FORMA - 

MED_06|vsc=15,000|lvv=-1|odi=147

256 0601 Símbol de banc 6

Símbol que representa un seient col·locat habitualment en un 

espai públic.

Descripció Codi:

(banc)

1 35 0 FALSO MOB_01 210101 BANC 1 10 500
al1=MOB_01|reg=-1|al2=SÍMBOL DE BANC - 

MOB_01|vsc=500|lvv=-1|odi=214
B

257 0602 Banc 6

Línia que delimita el contorn d’un seient col·locat habitualment en 

un espai públic.

Descripció Codi:

(pedris)

Observacions:

LÍNIA

2 4 0 FALSO MOB_02 210201 10 500
al1=MOB_02|reg=-1|al2=BANC - MOB_02|vsc=500|lvv=-

1|odi=148
BAL

258 0603 Bústia 6
Símbol que representa un receptacle públic en el qual a través 

d’una obertura es diposita la correspondència.
1 35 0 FALSO MOB_03 210301 BÚSTIA 0 1 10 500

al1=MOB_03|reg=-1|al2=BUSTIA - MOB_03|vsc=500|lvv=-

1|odi=215
BU

260 0605 Telèfon públic 6

Símbol que representa una cabina oberta en la qual hi ha un 

telèfon públic.

Descripció Codi:

(cabina de pal)

1 35 0 FALSO MOB_04 210401
TELÈFON_PÚBL

IC
0 1 10 500 al1=MOB_04|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=217 PCT

261 0606 Cabina de la ONCE 6

Línia que delimita el contorn d’un quiosc destinat a la venda dels 

productes de l’organització ONCE.

Observacions:

LÍNIA

2 4 0 FALSO MOB_05 210501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MOB_05|reg=-1|al2=CABINA DE LA ONCE - 

MOB_05|vsc=500|lvv=-1|odi=149
ONL

263 0608 Vàter públic 6
Línia que delimita el contorn d’una cabina pública a l’interior de la 

qual es poden fer les necessitats fisiològiques.
2 4 0 FALSO MOB_06 210601 -1 ByLevel -1 10 500

al1=MOB_06|reg=-1|al2=CABINA DE VATER PUBLIC - 

MOB_06|vsc=1,000|lvv=-1|odi=150
WC

264 0609 Parquímetre 6

Símbol que representa un dispositiu que serveix per a mesurar el 

temps d’estada d’un vehicle en zones d’estacionament limitat, 

que generalment permeten efectuar-ne el pagament.

Descripció Codi:

(Expenedor tiquets)

1 2 35 0 FALSO MOB_07 210701 PARQUIMETRE 0 1 10 500
al1=MOB_07|reg=-1|al2=PARQUIMETRE - 

MOB_07|vsc=1,000|lvv=-1|odi=219
PAQ

265 0610 Paperera 6
Símbol que representa una cistella on hom llença els papers i petits 

residus inútils.
1 35 0 FALSO MOB_08 210801 PAPERERA 0 1 10 500

al1=MOB_08|reg=-1|al2=PAPERERA - MOB_08|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=220
PA

266 0611 Element de joc i esbarjo 6

Línia que delimita el contorn d’una estructura destinada a 

l’esbarjo, infantil o no, generalment situada en jardins, per 

exemple gronxadors, balancins, tobogans, casetes o elements de 

gimnàstica per a gent gran.

2 4 0 FALSO MOB_09 210901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MOB_09|reg=-1|al2=ELEMENT DE JOC INFANTIL I ESBARJO - 

MOB_09|vsc=1,000|lvv=-1|odi=151
JO

267 0612 Columna informativa i publicitària 6
Símbol que representa un objecte, generalment cilíndric, disposat 

per a situar-hi informació.
1 35 0 FALSO MOB_10 211001

PIRULÍ_PUBLICI

TARI
0 1 10 500

al1=MOB_10|reg=-1|al2=COLUMNA INFORMATIVA I 

PUBLICITARIA - MOB_10|vsc=1,000|lvv=-1|odi=221
PP

268 0613 Símbol de plafó informatiu i publicitari 6

Símbol que representa un objecte format per una superfície plana, 

bàsicament rectangular, disposat per a situar-hi informació o 

publicitat.

Descripció Codi:

(cartell públic)

1 35 0 FALSO MOB_11 211101
OPIS_RÈTOL_P

UBLICITAT
1 10 500

al1=MOB_11|reg=-1|al2=SÍMBOL DE PLAFO INFORMATIU 

PUBLICITARI - MOB_11|vsc=1,000|lvv=-1|odi=222
O

269 0614 Plafó informatiu i publicitari 6

Objecte format per una superfície plana, bàsicament rectangular, 

disposat per a situar-hi informació o publicitat.

Observacions:

LÍNIA

2 4 0 FALSO MOB_12 211201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MOB_12|reg=-1|al2=PLAFO INFORMATIU I PUBLICITARI - 

MOB_12|vsc=1,000|lvv=-1|odi=152
OL

270 0615 Contenidor d'escombraries (orgànica) 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar escombraries dels tipus habituals, bàsicament: Rebuig, 

orgànica, vidre, paper i plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_13OG 211302
CONTENIDOR_

ORGÀNICA
1 10 500

al1=MOB_13|reg=-1|al2=CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES - 

MOB_13|vsc=1,000|lvv=-1|odi=223
COR

271 0616 Contenidor d'escombraries (paper) 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar escombraries dels tipus habituals, bàsicament: Rebuig, 

orgànica, vidre, paper i plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_13PA 211303
CONTENIDOR_

PAPER
1 10 500 al1=MOB_13|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=224 CPA

272 0617 Contenidor d'escombraries (plàstic) 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar escombraries dels tipus habituals, bàsicament: Rebuig, 

orgànica, vidre, paper i plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_13PL 211304
CONTENIDOR_

PLÀSTIC
1 10 500 al1=MOB_13|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=225 CPL

273 0618 Contenidor d'escombraries (rebuig) 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar escombraries dels tipus habituals, bàsicament: Rebuig, 

orgànica, vidre, paper i plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_13RE 211301
CONTENIDOR_

REBUIG
1 10 500 al1=MOB_13|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=226 CB

274 0619 Contenidor d'escombraries (vidre) 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar escombraries dels tipus habituals, bàsicament: Rebuig, 

orgànica, vidre, paper i plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_13VI 211305
CONTENIDOR_

VIDRE
1 10 500 al1=MOB_13|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=227 CV

275 0620
Contenidor d'escombraries soterrat 

(orgànica)
6

Símbol que representa un recipient soterrat destinat a contenir o a 

transportar escombraries. Inclou els tipus habituals 

d’escombraries, bàsicament: Rebuig, orgànica, vidre, paper i 

plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_14OG 211402

CONTENIDOR_

ORGÀNICA_SO

TERRAT

1 10 500
al1=MOB_14|reg=-1|al2=CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES 

SOTERRAT - MOB_14|vsc=1,000|lvv=-1|odi=228
COS

276 0621 Contenidor d'escombraries soterrat (paper) 6

Símbol que representa un recipient soterrat destinat a contenir o a 

transportar escombraries. Inclou els tipus habituals 

d’escombraries, bàsicament: Rebuig, orgànica, vidre, paper i 

plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_14PA 211403

CONTENIDOR_

PAPER_SOTERR

AT

1 10 500 al1=MOB_14|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=229 CPAS

277 0622 Contenidor d'escombraries soterrat (plàstic) 6

Símbol que representa un recipient soterrat destinat a contenir o a 

transportar escombraries. Inclou els tipus habituals 

d’escombraries, bàsicament: Rebuig, orgànica, vidre, paper i 

plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_14PL 211404

CONTENIDOR_

PLÀSTIC_SOTER

RAT

1 10 500 al1=MOB_14|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=230 CPS
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278 0623 Contenidor d'escombraries soterrat (rebuig) 6

Símbol que representa un recipient soterrat destinat a contenir o a 

transportar escombraries. Inclou els tipus habituals 

d’escombraries, bàsicament: Rebuig, orgànica, vidre, paper i 

plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_14RE 211401

CONTENIDOR_

REBUIG_SOTER

RAT

1 10 500 al1=MOB_14|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=231 CBS

279 0624 Contenidor d'escombraries soterrat (vidre) 6

Símbol que representa un recipient soterrat destinat a contenir o a 

transportar escombraries. Inclou els tipus habituals 

d’escombraries, bàsicament: Rebuig, orgànica, vidre, paper i 

plàstic.

1 35 0 FALSO MOB_14VI 211405

CONTENIDOR_

VIDRE_SOTERR

AT

1 10 500 al1=MOB_14|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=232 CVS

280 0625 Contenidor d'altres tipus 6

Símbol que representa un recipient destinat a contenir o a 

transportar la recollida selectiva de residus no inclosa en altres 

tipus de contenidors, com per exemple roba

1 35 0 FALSO MOB_15 211501
CONTENIDOR_

ALTRE
1 10 500

al1=MOB_15|reg=-1|al2=CONTENIDOR ALTRES TIPUS - 

MOB_15|vsc=1,000|lvv=-1|odi=233
COA

281 0701 Corba de nivell 7

Línia que connecta punts que tenen la mateixa altitud. Dóna 

informació gràfica de la morfologia del terreny però no representa 

cap objecte topogràfic.

2 4 0 FALSO ORO_01 110101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ORO_01|reg=-1|al2=CORBA DE NIVELL - 

ORO_01|vsc=50,000|lvv=-1|odi=336

283 0703 Corba de nivell mestra (línia) 7

Cadascuna de les corbes de nivell que hom distingeix, generalment 

amb un traç més gruixut, a intervals fixos convencionalment 

convinguts, per facilitar la interpretació de la morfologia del 

terreny.

2 4 0 FALSO ORO_02_LN 110201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ORO_02|reg=-1|al2=CORBA DE NIVELL MESTRA - 

ORO_02|vsc=50,000|lvv=-1|odi=340

286 0706 Corba de nivell mestra (text) 7
Text que representa el valor de la Z corresponent a la corba de 

nivell mestra
4 17 0 FALSO ORO_02_TX 110202 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 10 500 al1=ORO_02|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=405

287 0707 Cota altimètrica (punt) 7 Punt sobre el terreny del qual es dóna l’altitud. 1 35 0 FALSO ORO_03_PT 110301
PUNT_ALTIMET

RIA
0 1 10 500

al1=ORO_03|reg=-1|al2=COTA ALTIMETRICA - 

ORO_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=234
CZ

288 0708 Cota altimètrica (text) 7 Text del punt sobre el terreny del qual es dóna l’altitud. 4 17 0 FALSO ORO_03_TX 110302 -1 ByLevel -1 0
Courier 

New
0,65 0,4 2 10 500 al1=ORO_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=406

289 0709 Cota altimètrica singular (punt) 7

Punt que es captura sobre elements singulars i que no es 

correspon a cap dels altres tipus de cota altimètrica.

Observacions:

afegir al total.cel

1 35 0 FALSO ORO_04_PT 110401
PUNT_ALTIMÈT

RIC_SINGULAR
0 1 10 500

al1=ORO_04|reg=-1|al2=COTA ALTIMETRICA SINGULAR - 

ORO_04|vsc=1,000|lvv=-1|odi=235
CZM

290 0710 Cota altimètrica singular (text) 7
Text del punt que es captura sobre elements singulars i que no es 

correspon a cap dels altres tipus de cota altimètrica.
4 17 0 FALSO ORO_04_TX 110402 -1 ByLevel -1 0

Courier 

New
0,65 0,4 2 10 500 al1=ORO_04|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=407

291 0711 Cota d’edifici (punt) 7 Punt sobre edifici del qual interessa conèixer l’altitud. 1 35 0 FALSO ORO_05_PT 110501
PUNT_VOLUM

ETRIA
0 1 10 500

al1=ORO_05|reg=-1|al2=COTA D'EDIFICI - 

ORO_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=236
PV

292 0712 Cota d’edifici (text) 7 Cota altimètrica d'un punt sobre edifici. 4 17 0 FALSO ORO_05_TX 110502 -1 ByLevel -1 0
Courier 

New
0,65 0,4 2 10 500 al1=ORO_05|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=408

293 0713 Cota d’arrencada de paret mitgera (punt) 7

Text de la cota altimètrica d'un punt sobre edifici.

Observacions:

afegir al total.cel

1 35 0 FALSO ORO_06_PT 110601
PUNT_PARET_

MITGERA
0 1 10 500

al1=ORO_06|reg=-1|al2=COTA D'ARRENCADA DE PARET MITGERA 

- ORO_06|vsc=500|lvv=-1|odi=237
CAM

294 0714 Cota d’arrencada de paret mitgera (text) 7
Punt sobre el terreny situat en l’arrencada d’una paret mitgera i 

del qual interessa conèixer l’altitud.
4 17 0 FALSO ORO_06_TX 110602 -1 ByLevel -1 0

Courier 

New
0,65 0,4 2 10 500 al1=ORO_06|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|fii=0|ftn=-1|odi=409

295 0715 Talús (cap) 7

Línia que delimita, per la part de dalt, una zona del terreny on s’ha 

afegit o eliminat terres per tal d’augmentar o disminuir la seva 

alçada. També s’inclouen els talussos naturals.

2 4 0 FALSO ORO_07CT 110701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ORO_07|reg=-1|al2=TALUS - ORO_07|vsc=15,000|lvv=-

1|odi=344
TCA

296 0716 Talús (peu) 7

Línia que delimita, per la part de baix, una zona del terreny on s’ha 

afegit o eliminat terres per tal d’augmentar o disminuir la seva 

alçada. També s’inclouen els talussos naturals.

2 4 0 FALSO ORO_07PT 110702 -1 ByLevel -1 10 500 al1=ORO_07|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=346 TP

298 0801 Pas de vianants 8

Línia de pintura que delimita l’indret senyalitzat per on els vianants 

poden travessar un carrer o una carretera.

Descripció Codi:

(Terra)

3 2 6 0 FALSO SEN_01 160101 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=SEN_01|reg=-1|al2=PAS VIANANTS - SEN_01|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=205
PB

299 0802 Fletxa de senyalització horitzontal (endavant) 8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02EN 160203 FLETXA 1 10 500
al1=SEN_02|reg=-1|al2=FLETXA SENYALITZACIO HORITZONTAL - 

SEN_02|vsc=500|lvv=-1|odi=197
FL

300 0803
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a la 

dreta i endavant)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02DE 160205

FLETXA_BIDIRE

CCIONAL_DRET

A

1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=198 FLBD

301 0804
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a 

l’esquerra i endavant)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02EE 160204

FLETXA_BIDIRE

CCIONAL_ESQU

ERRA

1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=199 FLBE

302 0805
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a la 

dreta)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02DR 160202 FLETXA_DRETA 1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=200 FLD

303 0806
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a 

l’esquerra)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02ES 160201
FLETXA_ESQUE

RRA
1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=201 FLE

304 0807
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a 

l’esquerra a la dreta i endavant)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_02TO 160207
FLETXA_TRES_D

IRECCIONS
1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=202 FLT

305 0808 Zona d’aparcament (zona blanca) 8

Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de 

vehicles.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_03BC 160301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_03|reg=-1|al2=ZONA D'APARCAMENT - 

SEN_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=153
ZP

306 0809 Zona d’aparcament (zona blava) 8

Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de 

zones blaves.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_03BL 160303 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=154 ZB

307 0810 Zona de càrrega i descàrrega 8

Línia de pintura que delimita una zona destinada a la càrrega i 

descàrrega de mercaderies.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_04 160401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_04|reg=-1|al2=ZONA DE CARREGA I DESCARREGA - 

SEN_04|vsc=1,000|lvv=-1|odi=155
ZCD
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308 0811 Línia de separació de carrils - continua 8

Línia que delimita la zona destinada a un carril de circulació de 

vehicles. No inclou el carril bici.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_05CO 160501 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE SEPARACIO DE CARRILS - 

SEN_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=156
CCO

310 0813 Altres senyals horitzontals 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc.

Descripció Codi:

(Terra)

0 4 6 0 FALSO SEN_06 160601 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_06|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_06|vsc=1,000|lvv=-1|odi=158
AUX

311 0814 Altres senyals horitzontals (contenidors) 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc.

Descripció Codi:

(brossa,linia)

2 4 0 FALSO SEN_06CO 160602 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=159 ZCO

312 0815 Altres senyals horitzontals (gual) 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc. Gual per als cotxes 

(entrada/sortida d'aparcaments, …)

2 4 0 FALSO SEN_06GU 160603 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=160 GU

313 0816 Altres senyals horitzontals (línia vial) 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_06LV 160607 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=161 VI

314 0817 Altres senyals horitzontals (parada bus) 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_06PB 160604 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=162 ZPB

315 0818 Altres senyals horitzontals (zona taxis) 8

Línia que representa una línia de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou linia 

de parada, linies auxiliars de vialitat,  linies de prohibició d’aturada, 

de parada de taxi, de parada d’autobús, etc.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_06TA 160606 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=163 ZT

316 0819
Símbol d’altres senyals horitzontals (Cediu el 

pas)
8

Punt que representa un simbol de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou les 

senyals de limitació de velocitat, de stop, de cedir el pas, etc.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_07CP 160701 CEDIU_EL_PAS 1 10 500
al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203
CP

317 0820 Símbol d’altres senyals horitzontals (Stop) 8

Punt que representa un simbol de pintura de senyalització 

horitzontal que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou les 

senyals de limitació de velocitat, de stop, de cedir el pas, etc.

Descripció Codi:

(Terra)

1 35 0 FALSO SEN_07ST 160702 STOP 1 10 500 al1=SEN_07|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=204 STO

318 0821 Senyalització vertical (senyal de peu) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(trànsit generica)

1 35 0 FALSO SEN_08PE 160803
SENYAL_TRÀNS

IT
0 1 10 500

al1=SEN_08|reg=-1|al2=SENYALITZACIO VERTICAL - 

SEN_08|vsc=1,000|lvv=-1|odi=238
SE

319 0822 Senyalització vertical (pal pàrquing) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Observacions:

CREAR CEL·LA I AFEGIR AL TOTAL.CEL

1 35 0 FALSO SEN_08PP 160809
PAL_PÀRQUIN

G
0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=239 SPP

320 0823 Senyalització vertical (informativa) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(rectang.)

1 35 0 FALSO SEN_08PI 160808
SENYAL_INFOR

MATIVA
0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=240 SI

321 0824
Senyalització vertical (informativa 

direccional)
8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(direccional)

Observacions:

CANVIAR PUNT ANCLATGE DE LA CEL·LA AL TOTAL.CEL

1 35 0 FALSO SEN_08DI 160810

SENYAL_INFOR

MATIVA_DIREC

CIONAL

0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=241 SID

322 0825
Senyalització vertical (pal pàrquing 

minusvàlids)
8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(pal parquing minusval)

1 35 0 FALSO SEN_08MI 160805

PAL_PÀRQUIN

G_MINUSVÀLID

S

0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=242 PMI

323 0826 Senyalització vertical (pal pàrquing motos) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(pal parquing motos)

1 35 0 FALSO SEN_08MO 160806
PAL_PÀRQUIN

G_MOTOS
0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=243 PPM

324 0827 Senyalització vertical (pal recollida selectiva) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.

Descripció Codi:

(pal recollida selectiva)

1 35 0 FALSO SEN_08RC 160807
PAL_RECOLLIDA

_SELECTIVA
0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=244 PRS

325 0828 Senyalització vertical (senyal de paret) 8
Símbol que representa una senyal vertical de circulació, 

generalment sostinguda per un pal metàl·lic.
1 35 0 FALSO SEN_08PA 160804 SENYAL_PARET 0 1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=245 SP

326 0829 Senyalització vertical (senyal de pòrtic) 8

Línia que representa una senyal vertical de circulació, generalment 

sostinguda per un pòrtic metàl·lic, per sobre del vial.

Descripció Codi:

(rectangular)

2 4 0 FALSO SEN_08PO 160802 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_08|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=164 PIN

327 0830
Senyal de parada de transport públic (bus 

interurbà)
8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació en un punt 

de parada d’autobús, taxi o altre transport públic.

Descripció Codi:

(inter-urba)

1 35 0 FALSO SEN_09BI 160901
PAL_PARADA_B

US_INTERURBÀ
0 1 10 500

al1=SEN_09|reg=-1|al2=SENYAL PARADA TRANSPORT PUBLIC - 

SEN_09|vsc=500|lvv=-1|odi=246
PBI

328 0831
Senyal de parada de transport públic (bus 

urbà)
8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació en un punt 

de parada d’autobús, taxi o altre transport públic.

Descripció Codi:

(parada urbà)

1 35 0 FALSO SEN_09BU 160902
PAL_PARADA_B

US_URBÀ
0 1 10 500 al1=SEN_09|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=247 PBU
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329 0832 Senyal de parada de transport públic (taxis) 8

Símbol que representa una senyal vertical de circulació en un punt 

de parada d’autobús, taxi o altre transport públic.

Descripció Codi:

(parada taxis)

1 35 0 FALSO SEN_09TA 160903

PAL_SENYALITZ

ACIÓ_PARADA_

TAXIS

0 1 10 500 al1=SEN_09|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=248 PT

330 0833 Semàfor (de peu) 8
Símbol que representa una senyal lluminós de circulació que 

serveix per a regular el trànsit de vehicles i vianants.
1 35 0 FALSO SEN_10PE 161003 SEMÀFOR 0 1 10 500

al1=SEN_10|reg=-1|al2=SEMAFOR - SEN_10|vsc=500|lvv=-

1|odi=249
S

331 0901 Xarxa oficial de carreteres (bàsica) 9 Codificació de la xarxa viària. 4 17 0 FALSO TOP_01XB 190101 -1 ByLevel -1 arial 1,25 1,25 7 0
al1=TOP_01|reg=-1|al2=XARXA OFICIAL DE CARRETERES - 

TOP_01|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=316

332 0902 Xarxa oficial de carreteres (comarcal i local) 9 Codificació de la xarxa viària. 4 17 0 FALSO TOP_01XC 190102 -1 ByLevel -1 arial 1 1 7 0 al1=TOP_01|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=317

333 0903 Altres vials (camí, pista forestal) 9
Denominació dels vials sense codificació, com carreteres veïnals, 

pistes o camins.
4 17 0 FALSO TOP_02CP 190202 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0

al1=TOP_02|reg=-1|al2=ALTRES VIALS - TOP_02|vsc=5,000|lvv=-

1|fii=0|ftc=4|odi=318

334 0904 Ferrocarril i transport per cable 9 Denominació de la línia. 4 17 0 FALSO TOP_03 190301 -1 ByLevel -1 arial 1,25 1,25 7 0
al1=TOP_03|reg=-1|al2=FERROCARRIL I TRANSPORT PER CABLE - 

TOP_03|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=319

335 0905 Via urbana (carrer) 9 Denominació de carrers, passatges, etc. 4 17 0 FALSO TOP_05CR 190502 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_05|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=320

336 0906 Via urbana (avinguda, passeig) 9
Denominació de carrers principals, per la seva magnitut, com 

places, avingudes, etc.
4 17 0 FALSO TOP_05AV 190501 -1 ByLevel -1 arial 1 0,8 7 0

al1=TOP_05|reg=-1|al2=VIA URBANA - TOP_05|vsc=5,000|lvv=-

1|fii=0|ftc=0|odi=321

338 0908 Edifici 9 Denominació d’edificis singulars. 4 17 0 FALSO TOP_06 190601 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_06|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=323

342 0912 Número postal 9 Número que identifica cada edifici en una via urbana. 4 17 0 FALSO TOP_07 190701 -1 ByLevel -1 arial 0,6 0,6 7 0
al1=TOP_07|reg=-1|al2=NUMERO POSTAL - 

TOP_07|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|odi=327

343 0913 Entitat de població (nom barri) 9
Denominació d'un àrea habitable d’un terme municipal coneguda 

per una denominació específica.
4 17 0 FALSO TOP_08BA 190806 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0

al1=TOP_08|reg=-1|al2=ENTITAT DE POBLACIO - 

TOP_08|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=328

344 0914 Entitat de població (nom nucli població) 9
Denominació d'un àrea habitable d’un terme municipal coneguda 

per una denominació específica.
4 17 0 FALSO TOP_08PB 190803 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0 al1=TOP_08|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=329

345 0915 Entitat de població (nom partides) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa, (normalment de 

zones relacionades amb la part rústica o vegetació)
4 17 0 FALSO TOP_08PA 190804 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0 al1=TOP_08|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=330

346 0916 Entitat de població (nom urbanització) 9
Denominació d'un àrea habitable d’un terme municipal coneguda 

per una denominació específica.
4 17 0 FALSO TOP_08UB 190805 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0 al1=TOP_08|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=331

347 0917
Equipament, instal·lació (comercial, d’oci, 

administratiu)
9

Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09CO 190902 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0

al1=TOP_09|reg=-1|al2=EQUIPAMENT, INSTALACIO - 

TOP_09|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=332

348 0918 Equipament, instal·lació (centres cívics) 9
Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09CV 190908 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_09|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=333

349 0919 Equipament, instal·lació (centres culturals) 9
Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09CU 190904 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_09|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=334

350 0920
Equipament, instal·lació (centres 

ensenyament)
9

Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09EN 190905 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_09|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=335

351 0921 Equipament, instal·lació (centres esportius) 9
Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09ES 190906 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_09|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=337

352 0922 Equipament, instal·lació (centres sanitaris) 9
Denominació d'un espai o instal·lació destinats a usos o serveis 

col·lectius.
4 17 0 FALSO TOP_09SA 190907 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_09|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=339

353 0923 Zona industrial (polígon industrial) 9

Denominació de la zona urbanitzada on s’agrupen activitats 

industrials, agrícoles, ramaderes i de serveis però no residencials. 

Inclou edificacions individuals.

4 17 0 FALSO TOP_10PI 191001 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0
al1=TOP_10|reg=-1|al2=ZONA INDUSTRIAL - 

TOP_10|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=341

355 0925 Orografia, paratge (orografia puntual) 9 Denominació d'un indret o accident orogràfic. 4 17 0 FALSO TOP_11OP 191105 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,5 7 0 al1=TOP_11|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=345

356 0926 Orografia, paratge (serra) 9 Denominació d'un indret o accident orogràfic. 4 17 0 FALSO TOP_11SE 191102 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,5 7 0 al1=TOP_11|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=347

357 0927 Orografia, paratge (paratge) 9 Denominació d'un indret o accident orogràfic. 4 17 0 FALSO TOP_11PA 191104 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,5 7 0 al1=TOP_11|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=349

377 0947 Hidrografia (curs fluvial) 9 Denominació de cursos fluvials i masses d’aigua. 4 17 0 FALSO TOP_12CF 191202 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=369

378 0948 Hidrografia (curs fluvial destacat) 9 Denominació de cursos fluvials i masses d’aigua. 4 17 0 FALSO TOP_12CD 191201 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=370

380 0950 Genèric (dipòsit) 9 Denominació de cursos fluvials i masses d’aigua. 4 17 0 FALSO TOP_13DI 191303 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 Dp 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=372

381 0951 Hidrografia (massa d'aigua) 9 Denominació de cursos fluvials i masses d’aigua. 4 17 0 FALSO TOP_12MA 191204 -1 ByLevel -1 arial 0,7 0,5 7 estany 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=373

383 0953 Genèric (lloc interès) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa, (normalment de 

zones relacionades amb la part rústica o vegetació)
4 17 0 FALSO TOP_13IN 191308 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 0

al1=TOP_13|reg=-1|al2=GENÈRIC - TOP_13|vsc=5,000|lvv=-

1|fii=0|ftc=0|odi=375

384 0954 Genèric (nom terme) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa, (normalment de 

zones relacionades amb la part rústica o vegetació)
4 17 0 FALSO TOP_13TE 191309 -1 ByLevel -1 arial 1,5 1,5 7 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=376

385 0955 Genèric (nucli urbà) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13NU 191310 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=377

386 0956 Genèric (cobert) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13CO 191301 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 cobert 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=378

387 0957 Genèric (hivernacle) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13HI 191304 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 hivernacle 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=379

388 0958 Genèric (rètol nau) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13RN 191311 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 nau 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=380

389 0959 Genèric (rètol pàrquing) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13RP 191312 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 pàrquing 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=381

391 0961 Genèric (ruïnes) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13RU 191307 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 ruïnes 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=383

393 0963 Genèric (edifici en construcció) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13EC 191302 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 zona obres 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=385

395 0965 Estació transformadora 9

Denominació simbòlica de la instal·lació fixa per a la conversió de 

tensió del corrent altern i la distribució d'aquest per al consum 

d'una ciutat, d'una factoria o d'una indústria.

4 17 0 FALSO TOP_14 191401 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 E.T. 0
al1=TOP_14|reg=-1|al2=ESTACIO TRANSFORMADORA - 

TOP_14|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=387

396 0966 Pati interior, terrat 9
Denominació simbòlica per a espais closos i descoberts a l’interior 

d’un edifici o d’una agrupació d’edificis.
4 17 0 FALSO TOP_15 191501 -1 ByLevel -1 0 arial 0,65 0,4 7 P 0

al1=TOP_15|reg=-1|al2=PATI INTERIOR, TERRAT - 

TOP_15|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=388

397 0967 Número de plantes 9 Indicador del número de plantes aparent d’un edifici. 4 17 0 FALSO TOP_16 191601 -1 ByLevel -1 0 arial 0,65 0,4 7
*|I|II|III|IV|V|V

I|VII|VIII|IX|X
0

al1=TOP_16|reg=-1|al2=NUMERO DE PLANTES - 

TOP_16|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=389

398 1001 Límit de conreu 10

Límit de zones de conreu diferents, des del punt de vista 

d’utilització del sòl o perquè hi ha un element de separació entre 

elles (marge, camí, sèquia...).

2 4 0 FALSO VEG_01 140101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=VEG_01|reg=-1|al2=LÍMIT DE CONREU - 

VEG_01|vsc=15,000|lvv=-1|odi=165
CONR

402 1005 Bosc, agrupació d'arbres 10

Conjunt d’arbres que dificulta la visibilitat del terreny. Se 

n’exclouen les zones cremades i les superfícies agrícoles d’arbres 

fruiters i vinya s’hi inclouen les superfícies arbrades de repoblació, 

les alineacions vora el marge d’un vial, curs fluvial o canal o els 

grups d’arbres en jardins urbans.

2 4 0 FALSO VEG_02 140201 -1 ByLevel -1 10 500
al1=VEG_02|reg=-1|al2=BOSC AGRUPACIO D'ARBRES - 

VEG_02|vsc=5,000|lvv=-1|odi=169
BO

403 1006 Polígon de bosc, agrupació d'arbres (poligon) 10

Poligon del conjunt d’arbres que dificulta la visibilitat del terreny. 

Se n’exclouen les zones cremades i les superfícies agrícoles s’hi 

inclouen les superfícies arbrades de repoblació, les alineacions vora 

el marge d’un vial, curs fluvial o canal o els grups d’arbres en 

jardins urbans. Element a cota zero.

3 2 6 0 FALSO VEG_02pol_PL 140203 -1 ByLevel -1 -1 -1 0 0 reg=0|vsc=50,000|lvv=0|odi=3
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404 1007 Arbre aïllat (acàcia) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03AC 140302 ACÀCIA 0 1 10 500
al1=VEG_03|reg=-1|al2=ARBRE AÏLLAT - VEG_03|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=250
ACA

405 1008 Arbre aïllat (alzina) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03AZ 140303 ALZINA 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=251 ALC

406 1009 Arbre aïllat (ametller) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03AM 140304 AMETLLER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=252 AMT

407 1010 Arbre aïllat (arbre) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03AB 140301 ARBRE 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=253 AB

408 1011 Arbre aïllat (avellaner) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03AV 140305 AVELLANER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=254 AVE

412 1015 Arbre aïllat (garrofer) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03GA 140309 GARROFER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=258 GAR

413 1016 Arbre aïllat (lladoner) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03LA 140310 LLADONER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=259 LLA

414 1017 Arbre aïllat (llimoner) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03LI 140311 LLIMONER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=260 LLI

415 1018 Arbre aïllat (morera) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03MO 140312 MORERA 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=261 MOR

416 1019 Arbre aïllat (oliver) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03OL 140313 OLIVER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=262 OLI

417 1020 Arbre aïllat (pi) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03PI 140314 PI 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=263 PIA

418 1021 Arbre aïllat (plataner) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03PL 140315 PLATANER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=2,000|lvv=-1|odi=264 PLT

419 1022 Arbre aïllat (roure) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03RO 140316 ROURE 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=265 ROU

420 1023 Arbre aïllat (taronger) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03TA 140317 TARONGER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=266 TRO

421 1024 Arbre aïllat (vinya) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03VI 140318 VINYA 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=267 VIN

422 1025 Arbre aïllat (xiprer) 10 Símbol que representa l'arbre. 1 35 0 FALSO VEG_03XI 140319 XIPRER 0 1 10 500 al1=VEG_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=268 XIP

423 1026 Bardissa i brolla 10
Zona coberta de vegetació més o menys densa amb predomini 

d’arbusts, canyes i mates.
2 4 0 FALSO VEG_05 140501 -1 ByLevel -1 10 500

al1=VEG_05|reg=-1|al2=BARDISSA I BROLLA - 

VEG_05|vsc=5,000|lvv=-1|odi=170
BAR

424 1027 Jardí 10
Espai de terreny delimitat i ordenat amb arbres i parterres o àrees 

de gespa, etc., destinat a esbarjo.
2 4 0 FALSO VEG_06 140601 -1 ByLevel -1 10 500

al1=VEG_06|reg=-1|al2=JARDI - VEG_06|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=171
J

425 1028 Polígon de jardí (poligon) 10
Contorn d'un espai de terreny delimitat i ordenat amb arbres i 

parterres o àrees de gespa, etc., destinat a esbarjo.
3 2 6 0 FALSO VEG_06pol_PL 140603 -1 ByLevel -1 -1 -1 0 0 reg=0|vsc=2,000|lvv=0|odi=4

426 1029 Parterre 10

Àrea plantada amb flors o gespa en places, carrers, jardins o 

delimitant vialitat.

Descripció Codi:

(Jardinera)

2 4 0 FALSO VEG_07 140701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=VEG_07|reg=-1|al2=PARTERRE - VEG_07|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=172
PAR

427 1030 Platja, sorral 10

Zones costaneres poc inclinades, formades per sorra o pedres. 

També s’inclouen les dunes, les extensions arenoses continentals i 

les sorres dels camps de golf.

3 2 6 0 FALSO VEG_08 140801 -1 ByLevel -1 -1 -1 10 500
al1=VEG_08|reg=-1|al2=PLATJA SORRAL - 

VEG_08|vsc=50,000|lvv=0|odi=6

428 1031 Tallafocs 10

Marges de la banda ampla de terreny que es deixa sense 

vegetació, tant en zones de conreu com a l’interior de boscos, per 

evitar la propagació del foc en cas d’incendi.

2 4 0 FALSO VEG_09 140901 -1 ByLevel -1 10 500
al1=VEG_09|reg=-1|al2=TALLAFOCS - VEG_09|vsc=50,000|lvv=-

1|odi=173
TLL

429 1032 Símbol d’escocell 10

Símbol que representa els clots fets al voltant de les soques dels 

arbres, generalment de les vies públiques, per a retenir-hi l’aigua 

de les regades.

Descripció Codi:

(Clot, Alcorque)

1 35 0 FALSO VEG_10 141001 ESCOCELL 1 10 500
al1=VEG_10|reg=-1|al2=SÍMBOL D'ESCOCELL - 

VEG_10|vsc=2,000|lvv=-1|odi=269
CLO

430 1033 Escocell 10

Línia que delimita el contorn dels clots fets al voltant de les soques 

dels arbres, generalment de les vies públiques, per a retenir-hi 

l’aigua de les regades.

0 2 4 0 FALSO VEG_11 141101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=VEG_11|reg=-1|al2=ESCOCELL - VEG_11|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=174
CLOL

432 1035 Palmera 10 Símbol que representa un arbre del tipus palmera. 1 35 0 FALSO VEG_12 141201 PALMERA 0 1 10 500
al1=VEG_12|reg=-1|al2=PALMERA - VEG_12|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=271
PMC

433 1036 Símbol de jardinera 10

Símbol que representa els mobles o construccions d'obra que 

serveixen per posar-hi plantes, generalment als espais públics.

Observacions:

AFEGIR AL TOTAL.CEL

1 35 0 FALSO VEG_13 141301 JARDINERA 0 1 10 500
al1=VEG_13|reg=-1|al2=SÍMBOL DE JARDINERA - 

VEG_13|vsc=1,000|lvv=-1|odi=272
JAR

434 1037 Jardinera 10
Línia que delimita el contorn dels mobles o construccions d'obra 

que serveixen per posar-hi plantes, generalment als espais públics.
2 4 0 FALSO VEG_14 141401 -1 ByLevel -1 10 500

al1=VEG_14|reg=-1|al2=JARDINERA - VEG_14|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=175
VJ

435 1101 Armari d’aigües 11
Línia que delimita el contorn d'un element de mobiliari on se situa 

el comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa d’aigües.
2 4 0 FALSO REG_19 201901 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_19|al2=ARMARI D'AIGÜES - REG_19|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=176
AAL

436 1102 Símbol d’armari d’aigües 11

Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura de la xarxa d’aigües.

Descripció Codi:

(comptador)

1 35 0 FALSO REG_18 201801
ARMARI_COMP

TADORS_AIGUA
1 10 500

al1=REG_18|al2=SÍMBOL D'ARMARI D'AIGÜES - 

REG_18|vsc=1,000|lvv=-1|odi=273
AA

437 1103 Boca d'incendis 11

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa d’aigua i que 

s’utilitza per a subministrar aigua a pressió per a l’extinció 

d’incendis.

1 35 0 FALSO HID_19 131901
REGISTRE_INCE

NDI
0 1 10 500

al1=HID_19|reg=-1|al2=BOCA D'INCENDIS - 

HID_19|vsc=1,000|lvv=-1|odi=274
RBI

438 1104 Boca de reg 11

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa d’aigua i que 

s’utilitza per a subministrar aigua per a regar.

1 35 0 FALSO HID_18 131801 BOCA_REG 0 1 10 500
al1=HID_18|reg=-1|al2=BOCA DE REG - HID_18|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=275
RRE

441 1107 Reixa de canal de desguàs 11

Eix del conjunt de barres paral·leles o entrecreuades que 

protegeixen una obertura destinada a l’evacuació d’aigua de pluja. 

No inclou l’eix, que no es recull, de les reixes que tapen els 

embornals.

2 4 0 FALSO HID_24 132401 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_24|reg=-1|al2=EIX DE REIXA DE DESGUAS - 

HID_24|vsc=500|lvv=-1|odi=179
RDE

442 1108 Embornal 11
Símbol que representa el forat de desguàs practicat, habitualment, 

al costat d'una calçada que pot ser tapat per una reixa petita.
1 35 0 FALSO HID_14 131401 EMBORNAL 1 10 500

al1=HID_14|reg=-1|al2=EMBORNAL I REIXA D'EMBORNAL - 

HID_14|vsc=1,000|lvv=-1|odi=276
EM

443 1109 Font 11
Línia que delimita el contorn d’una construcció proveïda d’una o 

més aixetes o canelles per on surt l’aigua
2 4 0 FALSO HID_16 131601 -1 ByLevel -1 10 500

al1=HID_16|reg=-1|al2=FONT - HID_16|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=180
FOL

444 1110 Símbol de font 11
Símbol que representa una construcció proveïda d’una o més 

aixetes o canelles per on surt l’aigua.
1 35 0 FALSO HID_15 131501 FONT 0 1 10 500

al1=HID_15|reg=-1|al2=SÍMBOL DE FONT - 

HID_15|vsc=15,000|lvv=-1|odi=277
FO

445 1111 Hidrant 11

Símbol que representa un aparell hidràulic, extern i no sota terra, 

connectat a la xarxa de distribució d’aigua, que s’utilitza per a 

subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’incendis o per a 

regar.

Descripció Codi:

(registre bombers)

1 35 0 FALSO HID_17 131701
HIDRANT_BOM

BERS
0 1 10 500

al1=HID_17|reg=-1|al2=HIDRANT - HID_17|vsc=500|lvv=-

1|odi=278
HI

446 1112 Registre d’aigua 11
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa d’aigües.
1 35 0 FALSO REG_06 200601

REGISTRE_AIGU

A
0 1 10 500

al1=REG_06|al2=REGISTRE D'AIGUA - REG_06|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=279
RA

448 1114 Registre de clavegueram 11

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa de 

clavegueram.

Descripció Codi:

(rodona)

1 35 0 FALSO REG_01 200101
POU_CLAVEGU

ERAM_RODÓ
0 1 10 500 al1=REG_01|vsc=1,000|lvv=-1|odi=281 RCL

449 1115 Registre de pou d’aigua i de piezòmetre 11

Símbol que representa el forat, practicat habitualment al terra i 

cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a un pou d’aigua.

Observacions:

MODIFICAR MIDA SÍMBOL AL TOTAL.CEL

1 35 0 FALSO REG_08 200801 POU 0 1 10 500
al1=REG_08|al2=REGISTRE DE POU D'AIGUA - 

REG_08|vsc=10,000|lvv=-1|odi=282
POU
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450 1116 Reixa de desguàs 11

Conjunt de barres paral·leles o entrecreuades que protegeixen una 

obertura destinada a l'evacuació d'aigua de pluja. No inclou les 

reixes que tapen els embornals.

2 4 0 FALSO HID_13 131301 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_13|reg=-1|al2=REIXA DE DESGUAS - 

HID_13|vsc=1,000|lvv=-1|odi=181
RD

451 1201 Armari elèctric 12
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura de la xarxa elèctrica.
2 4 0 FALSO REG_11 201101 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_11|al2=ARMARI ELECTRIC - REG_11|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=182
ACL

452 1202 Símbol d’armari elèctric 12
Símbol que representa l'element de mobiliari on se situa el 

comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa elèctrica.
1 35 0 FALSO REG_10 201001

ARMARI_COMP

TADORS_ELÈCT

RICS

1 10 500
al1=REG_10|al2=SÍMBOL D'ARMARI ELECTRIC - 

REG_10|vsc=1,000|lvv=-1|odi=283
ACO

453 1203 Línia elèctrica 12

Línia que representa els cables suspesos entre dues torres, 

emprats per al transport i la distribució de l’energia elèctrica. 

Excepte les d’alta tensió, no es recullen a l’interior de nuclis urbans  

ni de zones urbanitzades.

2 4 0 FALSO ENE_07 180701 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ENE_07|reg=-1|al2=LÍNIA ELECTRICA - 

ENE_07|vsc=10,000|lvv=-1|odi=183
LEL

455 1205 Pal 12

Símbol que representa el suport de fusta amb la finalitat de 

sostenir línies aèries d’energia i telecomunicacions.

Descripció Codi:

(poste)

1 35 0 FALSO ENE_05 180501
PAL_FUSTA_ELÈ

CTRIC
0 1 10 500

al1=ENE_05|reg=-1|al2=PAL - ENE_05|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=285
PEL

456 1206 Pilar 12

Suport, no de fusta, destinat a sostenir línies aèries d’energia i 

telecomunicacions o cables per al transport aeri.

Descripció Codi:

(poste)

1 35 0 FALSO ENE_04 180401
PAL_FORMIGÓ

_ELÈCTRIC
0 1 10 500

al1=ENE_04|reg=-1|al2=PILAR - ENE_04|vsc=5,000|lvv=-

1|odi=286
PFEL

457 1207 Polígon de torre (polígon) 12

Construcció destinada a fer de suport a un centre emissor o 

receptor d’ones per a telecomunicacions. Inclou les torres 

eòliques, les torres de control dels aeroports i les torres de 

vigilància.

3 4 0 FALSO ENE_03pol_PL 180303 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ENE_03pol|reg=-1|al2=POLÍGON DE TORRE - 

ENE_03pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=184

458 1208 Registre d’electricitat 12 Registre d'una xarxa elèctrica. 1 35 0 FALSO REG_02 200201
REGISTRE_ELÈC

TRIC
0 1 10 500

al1=REG_02|al2=REGISTRE D'ELECTRICITAT - 

REG_02|vsc=500|lvv=-1|odi=287
REL

459 1209 Torre 12

Línia que delimita el contorn d’una construcció destinada a fer de 

suport a un centre emissor o receptor d’ones per a 

telecomunicacions

2 4 0 FALSO ENE_03 180301 -1 ByLevel -1 10 500 al1=ENE_03|reg=-1|vsc=15,000|lvv=-1|odi=185 TEL

460 1210 Símbol de torre 12
Símbol que representa les torres que donen suport a centres 

emisors/receptors per a telecomunicacions.
1 35 0 FALSO ENE_02 180201

TORRE_ELÈCTRI

CA
1 10 500

al1=ENE_02|reg=-1|al2=SÍMBOL DE TORRE - 

ENE_02|vsc=15,000|lvv=-1|odi=288
TOE

464 1301 Canonada 13

Conducte generalment tubular destinat al transport i a la 

distribució de fluids o altres materials. Inclou les cintes 

transportadores.

2 4 0 FALSO ENE_01 180101 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ENE_01|reg=-1|al2=CANONADA - ENE_01|vsc=2,000|lvv=-

1|odi=187
TUE

466 1401 Armari d’enllumenat públic 14
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura de la xarxa d’enllumenat públic.
2 4 0 FALSO REG_13 201301 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_13|al2=ARMARI D'ENLLUMENAT PUBLIC - 

REG_13|vsc=1,000|lvv=-1|odi=188
ALUL

467 1402 Símbol d’armari d’enllumenat públic 14

Símbol que representa un element de mobiliari on se situa el 

comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa d’enllumenat 

públic.

1 35 0 FALSO REG_12 201201 ARMARI_LLUM 1 10 500
al1=REG_12|al2=SÍMBOL D'ARMARI D'ENLLUMENAT PUBLIC - 

REG_12|vsc=1,000|lvv=-1|odi=291
AEP

468 1403 Fanal (terra) 14
Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en 

una font lluminosa col·locada al terra.
1 35 0 FALSO ENE_06TE 180605

FANAL_AL_TER

RA
0 1 10 500

al1=ENE_06|reg=-1|al2=FANAL - ENE_06|vsc=500|lvv=-

1|odi=292
FT

469 1404 Fanal (bàcul) 14

Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en 

una font lluminosa col·locada a l’extrem d’una columna en forma 

de bàcul.

1 35 0 FALSO ENE_06BA 180602 FANAL_BÀCUL 1 10 500 al1=ENE_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=293 FBA

470 1405 Fanal (columna) 14
Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en 

una font lluminosa col·locada a l’extrem d’una columna.
1 35 0 FALSO ENE_06CO 180601

FANAL_COLUM

NA
0 1 10 500 al1=ENE_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=294 FCO

471 1406 Fanal (paret) 14

Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en 

una font lluminosa col·locada en una paret.

Descripció Codi:

(braç paret)

1 35 0 FALSO ENE_06PA 180604 FANAL_PARET 0 1 10 500 al1=ENE_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=295 FP

472 1407 Fanal (suspès) 14

Element destinat a la il·luminació d’una via pública consistent en 

una font lluminosa penjada per cables entre façanes, normalment 

situada al mig del carrer.

Observacions:

Nivell i cel·la nous per necessitat compiment de RCC. Afegir al 

LLAVOR_R13.dgn i la cel·la al Simbols_R13.cel

1 35 0 FALSO ENE_06SU 180603 FANAL_PENJAT 0 1 10 500 al1=ENE_06|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=296 FPJ

473 1408 Línia d'enllumenat públic 14

Línia que representa els cables aeris emprats per al transport i la 

distribució de l’energia elèctrica destinada a l’enllumenat públic. Es 

recullen a l’interior de nuclis urbans i de zones urbanitzades.

Observacions:

Duplicar estil de linia electrica i canviar nom i color.

2 4 0 FALSO ENE_08 180801 -1 ByLevel -1 10 500
al1=ENE_08|reg=-1|al2=LÍNIA D'ENLLUMENAT PUBLIC - 

ENE_08|vsc=1,000|lvv=-1|odi=189
ELL

474 1409 Registre d’enllumenat públic 14

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa 

d’enllumenat públic.

Descripció Codi:

(enllumenat)

1 35 0 FALSO REG_03 200301
REGISTRE_ENLL

UMENAT
0 1 10 500

al1=REG_03|al2=REGISTRE D'ENLLUMENAT PUBLIC - 

REG_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=297
RLL

476 1502 Registre de gas 15
Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa de gas.
1 35 0 FALSO REG_07 200701 REGISTRE_GAS 0 1 10 500

al1=REG_07|al2=REGISTRE DE GAS - REG_07|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=298
RG

487 1611 Vèrtex xarxa d'anivellació (punt) 16 Vèrtex de la xarxa d'anivellació. 1 35 0 FALSO CON_26VA_PT 172605
SENYAL_ANIVEL

LACIÓ
0 1 10 500 reg=0|vsc=10,000|lvv=-1|odi=395 SA

488 1612 Vèrtex xarxa d'anivellació (text) 16 Text descrptiu del vèrtex de la xarxa d'anivellació. 4 17 0 FALSO CON_26VA_TX 172606 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,4 2 10 500 reg=0|vsc=50,000|lvv=-1|fii=-1|ftn=-1|odi=302

490 1614 Vèrtex xarxa topogràfica municipal (punt) 16

Materialització sobre el terreny de punts amb coordenades 

geodèsiques conegudes amb una gran precisió.

Descripció Codi:

(Xarxa Local)

Observacions:

Mantenir aquests 3 nivells pel registre. REVISAR ELEMENTS. 

POSIBLEMENT CELLA CONFOSA. AQUEST NIVELL NO HA DE TENIR 

RES.

1 35 0 FALSO CON_26VT_PT 172603
VÈRTEX_XARXA

_LOCAL
0 1 10 500 al1=CON_26|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=303 VXL

491 1615 Vèrtex geodèsic (punt) 16

Materialització sobre el terreny de punts amb coordenades 

geodèsiques conegudes amb una gran precisió.

Descripció Codi:

(X.utilitària ICC)

Observacions:

Mantenir aquests 3 nivells pel registre

1 35 0 FALSO CON_26VG_PT 172601

VÈRTEX_XARXA

_UTILITÀRIA_IC

C

0 1 10 500 al1=CON_26|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=304 VICC
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493 1617 Vèrtex xarxa topogràfica municipal (text) 16

Text descriptiu dels punts. Materialització sobre el terreny de 

punts amb coordenades geodèsiques conegudes amb una gran 

precisió.

Observacions:

REVISAR ELEMENTS. POSIBLEMENT CELLA CONFOSA. AQUEST 

NIVELL NO HA DE TENIR RES.

4 17 0 FALSO CON_26VT_TX 172604 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,4 2 10 500 reg=0|vsc=50,000|lvv=-1|fii=-1|odi=397

494 1618 Vèrtex geodèsic (text) 16

Text descriptiu dels punts. Materialització sobre el terreny de 

punts amb coordenades geodèsiques conegudes amb una gran 

precisió.

4 17 0 FALSO CON_26VG_TX 172602 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,4 2 10 500 reg=0|vsc=50,000|lvv=-1|fii=-1|ftn=-1|odi=398

495 1701 Armari no identificat 17
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura d’una xarxa no identificada.
2 4 0 FALSO REG_21 202101 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_21|al2=ARMARI NO IDENTIFICAT - 

REG_21|vsc=1,000|lvv=-1|odi=192
AIL

496 1702 Símbol d’armari no identificat 17

Símbol que representa un element de mobiliari on se situa el 

comandament dels serveis i infrastructura d’una xarxa no 

identificada.

Descripció Codi:

(Sense identificar)

1 35 0 FALSO REG_20 202001
ARMARI_SENSE

_IDENTIFICAR
1 10 500

al1=REG_20|al2=SÍMBOL D'ARMARI NO IDENTIFICAT - 

REG_20|vsc=1,000|lvv=-1|odi=306
AIN

497 1703 Armari semafòric 17
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura de la xarxa semafòrica.
2 4 0 FALSO REG_15 201501 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_15|al2=ARMARI SEMAFORIC - REG_15|vsc=1,000|lvv=-

1|odi=193
ASL

498 1704 Símbol d’armari semafòric 17

Símbol que representa un element de mobiliari on se situa el 

comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa semafòrica.

Descripció Codi:

(Armari semafòric)

1 35 0 FALSO REG_14 201401

ARMARI_REGU

LADOR_SEMÀF

ORS

1 10 500
al1=REG_14|al2=SÍMBOL D'ARMARI SEMAFORIC - 

REG_14|vsc=1,000|lvv=-1|odi=307
AS

499 1705 Registre no identificat 17

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a una xarxa no 

identificada.

1 35 0 FALSO REG_09 200901
REGISTRE_SENS

E_IDENTIFICAR
0 1 10 500

al1=REG_09|al2=REGISTRE NO IDENTIFICAT - 

REG_09|vsc=1,000|lvv=-1|odi=308
RIN

500 1706 Registre semafòric 17

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa semafòrica.

Descripció Codi:

(registre semafor)

1 35 0 FALSO REG_04 200401
REGISTRE_SEM

ÀFOR
0 1 10 500

al1=REG_04|al2=REGISTRE SEMAFORIC - REG_04|vsc=500|lvv=-

1|odi=309
RS

501 1801 Altres línies aèries 18
Línies que representen altres tipus de línies aèries no recollides 

com a línies elèctriques o d’enllumenat públic.
2 4 0 FALSO ENE_09 180901 -1 ByLevel -1 10 500

al1=ENE_09|reg=-1|al2=ALTRES LINIES AERIES - 

ENE_09|vsc=2,000|lvv=-1|odi=194
LTEL

502 1802 Armari de telecomunicacions 18
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i 

infrastructura de la xarxa de telecomunicacions.
2 4 0 FALSO REG_17 201701 -1 ByLevel -1 10 500

al1=REG_17|al2=ARMARI DE TELECOMUNICACIONS - 

REG_17|vsc=1,000|lvv=-1|odi=195
ATL

503 1803 Símbol d’armari de telecomunicacions 18

Símbol que representa un element de mobiliari on se situa el 

comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa de 

telecomunicacions.

1 35 0 FALSO REG_16 201601

ARMARI_COMP

TADORS_TELÈF

ONS

1 10 500
al1=REG_16|al2=SÍMBOL D'ARMARI DE TELECOMUNICACIONS - 

REG_16|vsc=1,000|lvv=-1|odi=310
ATEL

507 1807 Registre de telecomunicacions (fibra òptica) 18

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa de 

telecomunicacions.

1 35 0 FALSO REG_05FO 200501
REGISTRE_FIBR

A_ÒPTICA
0 1 10 500

al1=REG_05|al2=REGISTRE DE TELECOMUNICACIONS - 

REG_05|vsc=500|lvv=-1|odi=313
RFO

508 1808 Registre de telecomunicacions (telefonia) 18

Símbol que representa el forat, practicat habitualment a la calçada 

i cobert amb una tapa metàl·lica per accedir a la xarxa de 

telecomunicacions.

1 35 0 FALSO REG_05TF 200502
REGISTRE_TELÈ

FON
0 1 10 500 al1=REG_05|vsc=500|lvv=-1|odi=314 RTEL

509 1901 Fita (terme municipal) 19

Símbol que representa una senyal o fita que delimita termes 

municipals.

Descripció Codi:

(Moixó, terme)

1 35 0 FALSO CON_42TM 174203 MOLLÓ 0 1 0 al1=CON_42|reg=-1|vsc=50,000|lvv=-1|odi=315 MOL

512 ip_512 Auxiliar treball 20 FALSO Por defecto 0 0 0 0 0 0 0

513 2000 Vorera exterior amb gual per a cotxes 2 2 4 0 FALSO COM_17EG 151702 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_17_EG|reg=-1|al2=VORERA - 

COM_17_EG|vsc=1,000|lvv=-1|odi=55
EG

514 2001 Vorera a nivell 2 2 4 0 FALSO COM_17VN 151705 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_17_VN|reg=-1|al2=VORERA - 

COM_17_VN|vsc=1,000|lvv=-1|odi=55
VN

515 2002 Polígon d’edifici (centroide) 3 Centroide de les diferents alçades dels volums de les edificacions. 1 35 0 FALSO CON_01pol_CN 170202 -1 ByLevel -1
CENTROIDE_PO

LÍGON_EDIFICI
1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=15,000|lvv=-1|odi=7

516 2003 Polígon d’edifici en construcció (centroide) 3
Edificacions que s’estan construint i encara es troben sense 

perímetre o volumetria definida.
1 35 0 FALSO CON_06pol_CN 170602 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_EDIFICI

_EN_CONSTRU

CCIÓ

1 -1 -1 10 500
al1=CON_06pol|reg=-1|al2=CENTROIDE D'EDIFICI EN 

CONSTRUCCIO - CON_06pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=10

517 2004 Polígon de cobert (centroide) 3 Construcció senzilla per a tenir quelcom a l’abric de la intempèrie. 1 35 0 FALSO CON_07pol_CN 170702 -1 ByLevel -1
CENTROIDE_PO

LÍGON_COBERT
1 -1 -1 10 500

al1=CON_07pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE COBERT - 

CON_07pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=11

518 2005 Polígon de porxo (centroide) 3
Espai cobert suportat per columnes o pilars i, generalment, 

adossat a una façana.
1 35 0 FALSO CON_08pol_CN 170802 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_PORXO
1 -1 -1 10 500

al1=CON_08pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE PORXO - 

CON_08pol|vsc=2,000|lvv=0|odi=12

519 2006 Polígon de marquesina (centroide) 3

Construcció lleugera i en volada destinada a guardar de la pluja, 

com les que hi ha a parades d’autobús, aparcaments, estacions de 

servei.

1 35 0 FALSO CON_09pol_CN 170902 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_MARQU

ESINA

1 -1 -1 10 500
al1=CON_09pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE MARQUESINA - 

CON_09pol|vsc=1,000|lvv=0|odi=13

520 2007 Polígon de ruïnes (centroide) 3

Restes d’edificacions i edificis als qual manqui un 80% de la 

teulada. Inclouen les ruïnes d’interès arqueològic, a excepció del 

murs.

1 35 0 FALSO CON_10pol_CN 171002 -1 ByLevel -1
CENTROIDE_PO

LÍGON_RUÏNES
1 -1 -1 10 500

al1=CON_10pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE RUINES - 

CON_10pol|vsc=5,000|lvv=0|odi=14

521 2008 Polígon d’hivernacle (centroide) 3

Construcció lleugera coberta, amb o sense parets, destinada al 

conreu de plantes en condicions diferents de les ambientals. 

S’interpreten fàcilment perquè la coberta és translúcida.

1 35 0 FALSO CON_11pol_CN 171102 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_HIVERN

ACLE

1 -1 -1 10 500
al1=CON_11pol|reg=-1|al2=CENTROIDE D'HIVERNACLE - 

CON_11pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=15

522 2009 Polígon de construcció (centroide) 3

Obra que per la seva mida s’ha de representar a la cartografia però 

que no queda inclosa en cap altre concepte. Inclou les graderies, 

grans blocs de formigó, búnquers, bàscules, preses, rescloses, 

arquetes, comportes, muralles.

1 35 0 FALSO CON_18pol_CN 171802 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_CONST

RUCCIÓ

1 -1 -1 10 500
al1=CON_18pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE CONSTRUCCIO - 

CON_18pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=17

523 2010 Polígon de dipòsit cobert (centroide) 3

Construcció coberta, normalment cilíndrica, destinada a 

emmagatzemar aigua, combustible, cereals i derivats (sitges) o 

altres productes.

1 35 0 FALSO CON_21pol_CN 172102 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_DIPÒSIT

_COBERT

1 -1 -1 10 500
al1=CON_21pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE DIPOSIT COBERT - 

CON_21pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=20

524 2011
Polígon de monument i altres ornaments 

(centroide)
3

Element ornamental o històric construït per a perpetuar el record 

d’una persona o d’un fet memorable. Inclou les creus de terme.
1 35 0 FALSO CON_22pol_CN 172202 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_MONU

MENT_I_ALTRE

S_ORNAMERTS

1 -1 -1 10 500
al1=CON_22pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE MONUMENT I 

ALTRES ORNAMENTS - CON_22pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=21
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525 2012 Polígon d’escales (centroide) 3
Conjunt d’esglaons. Inclou les escales mecàniques però no els 

marxapeus o esglaons dels llindars.
1 35 0 FALSO CON_23pol_CN 172302 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_ESCALE

S

1 -1 -1 10 500
al1=CON_23pol|reg=-1|al2=CENTROIDE D'ESCALES - 

CON_23pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=22

526 2013 Polígon de xemeneia industrial (centroide) 3

Conducte per a la sortida exterior de fums. Inclou les torres de 

refrigeració, els cremadors de les refineries i les xemeneies 

d’interès historicoarqueològic.

1 35 0 FALSO CON_25pol_CN 172502 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_XEMEN

EIA_INDUSTRIA

L

1 -1 -1 10 500
al1=CON_25pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE XEMENEIA 

INDUSTRIAL - CON_25pol|vsc=5,000|lvv=-1|odi=24

527 2014 Polígon d’andana de ferrocarril (centroide) 3

Plataforma elevada adjacent a les vies de ferrocarril, cremallera, 

tramvia o funicular, situada en estacions o baixadors, i destinada a 

facilitar als passatgers l’accés als vagons. No s’hi inclouen les 

andanes d’autobús.

1 35 0 FALSO CON_30pol_CN 173002 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_ANDAN

A_FERROCARRI

L

1 -1 -1 10 500
al1=CON_30pol|reg=-1|al2=CENTROIDE D'ANDANA DE 

FERROCARRIL - CON_30pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=25

528 2015
Polígon de construcció de cementiri 

(centroide)
3

Construccions interiors al recinte d’un cementiri formades pels 

blocs de nínxols i panteons. No s’hi inclouen les tombes, que no es 

recullen, ni altres construccions que es recullen amb altres 

conceptes com capelles, murs.

1 35 0 FALSO CON_31pol_CN 173102 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_CONST

RUCCIÓ_CEME

NTIRI

1 -1 -1 10 500
al1=CON_31pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE CONSTRUCCIO DE 

CEMENTIRI - CON_31pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=26

529 2016 Polígon de quiosc (centroide) 3
Construcció senzilla situada a la via pública i destinada a la venda 

de premsa, flors o altres productes.
1 35 0 FALSO CON_32pol_CN 173202 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_QUIOSC
1 -1 -1 10 500

al1=CON_32pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE QUIOSC - 

CON_32pol|vsc=1,000|lvv=-1|odi=27

530 2017 Polígon d’edicle (centroide) 3
Construcció lleugera destinada a accedir a aparcaments o 

transports subterranis.
1 35 0 FALSO CON_34pol_CN 173402 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_EDICLE
1 -1 -1 10 500

al1=CON_34pol|reg=-1|al2=CENTROIDE D'EDICLE - 

CON_34pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=28

531 2018 Polígon de pèrgola (centroide) 3
Construcció lleugera, generalment enreixada, destinada a sostenir 

plantes arrapadisses.
1 35 0 FALSO CON_35pol_CN 173502 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_PÈRGOL

A

1 -1 -1 10 500
al1=CON_35pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE PERGOLA - 

CON_35pol|vsc=15,000|lvv=0|odi=29

532 2019 Polígon de torre (centroide) 12

Construcció destinada a fer de suport a un centre emissor o 

receptor d’ones per a telecomunicacions. Inclou les torres 

eòliques, les torres de control dels aeroports i les torres de 

vigilància.

1 35 0 FALSO ENE_03pol_CN 180302 -1 ByLevel -1
CENTROIDE_PO

LÍGON_TORRE
1 10 500

al1=ENE_03pol|reg=-1|al2=CENTROIDE DE TORRE - 

ENE_03pol|vsc=15,000|lvv=-1|odi=184

533 2020 Eix de canal d'obra (connexió) 4 2 4 0 FALSO HID_22CO 132202 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_22|reg=-1|al2=EIX CANAL D'OBRA - 

HID_22|vsc=2,000|lvv=-1|odi=141

534 2021 Eix de canal de terra (connexió) 4 2 4 0 FALSO HID_23CO 132302 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_23|reg=-1|al2=EIX CANAL DE TERRA - 

HID_23|vsc=2,000|lvv=-1|odi=142

535 2022 Eix de riu i rierol (connexió) 4 2 4 0 FALSO HID_25CO 132502 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_20|reg=-1|al2=EIX DE RIUS I AIGUES PERMANENTS - 

HID_20|vsc=2,000|lvv=-1|odi=139

536 2023 Eix de torrent i riera (connexió) 4 2 4 0 FALSO HID_26CO 132602 -1 ByLevel -1 10 500
al1=HID_21|reg=-1|al2=EIX DE TORRENT RIERA I AIGÜES NO 

PERMANENTS - HID_21|vsc=2,000|lvv=-1|odi=140

537 2024 Cota altimètrica de densificació (text) 5 Text cota altimètrica de densificació. 4 17 0 FALSO MED_04_TX 120402 -1 ByLevel -1 0 courier new 0,75 0,4 2 10 500 al1=MED_04|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|fii=-1|ftn=-1|odi=403

538 2025
Fletxa de senyalització horitzontal (gir a 

l’esquerra i a la dreta)
8

Símbol que representen una senyal de pintura sobre la calçada que 

indica el sentit de circulació i de gir dels vehicles.

Descripció Codi:

(Terra)

1 2 35 0 FALSO SEN_02ED 160206

FLETXA_BIDIRE

CCIONAL_ESQU

ERRA_DRETA

1 10 500 al1=SEN_02|reg=-1|vsc=500|lvv=-1|odi=202 FLT

539 2026 Zona d’aparcament (altres zones) 8 2 4 0 FALSO SEN_03AL 160305 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_03|reg=-1|al2=ZONA D'APARCAMENT - 

SEN_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=153

540 2027 Zona d’aparcament (zona verda) 8

Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de 

zones verdes.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_03VE 160306 -1 ByLevel -1 10 500 al1=SEN_03|reg=-1|vsc=1,000|lvv=-1|odi=154 ZV

541 2028 Símbol d’altres senyals horitzontals (Altres) 8 1 35 0 FALSO SEN_07AL 160707 10 500
al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203

542 2029
Símbol d’altres senyals horitzontals (Carril 

bici)
8 1 35 0 FALSO SEN_07BI 160706 CARRIL_BICI 1 10 500

al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203
SBI

543 2030
Símbol d’altres senyals horitzontals (Carril 

bus)
8 1 35 0 FALSO SEN_07BU 160704 BUS 1 10 500

al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203
SBU

544 2031
Símbol d’altres senyals horitzontals (Límit de 

velocitat)
8 1 35 0 FALSO SEN_07LV 160703

LÍMIT_VELOCIT

AT
1 10 500

al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203
SLV

545 2032
Símbol d’altres senyals horitzontals (Carril 

taxi)
8 1 35 0 FALSO SEN_07TX 160705 TAXI 1 10 500

al1=SEN_07|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_07|vsc=500|lvv=-1|odi=203
STX

546 2033 Semàfor (de paret) 8 1 35 0 FALSO SEN_10PA 161005
SEMÀFOR_PAR

ET
0 1 10 500

al1=SEN_10|reg=-1|al2=SEMAFOR - SEN_10|vsc=500|lvv=-

1|odi=249
SPA

547 2034 Semàfor (suspès) 8 1 35 0 FALSO SEN_10SU 161004
SEMÀFOR_SUS

PÈS
0 1 10 500

al1=SEN_10|reg=-1|al2=SEMAFOR - SEN_10|vsc=500|lvv=-

1|odi=249
SSU

548 2035 Altres vials (carretera asfaltada) 9 4 17 0 FALSO TOP_02CA 190201 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0
al1=TOP_02|reg=-1|al2=ALTRES VIALS - TOP_02|vsc=5,000|lvv=-

1|fii=0|ftc=4|odi=318

549 2036 Entitat de població (cap de municipi) 9 4 17 0 FALSO TOP_08CM 190801 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0
al1=TOP_08|reg=-1|al2=ENTITAT DE POBLACIO - 

TOP_08|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=328

550 2037 Equipament, instal·lació (hídric) 9 4 17 0 FALSO TOP_09HI 190901 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0
al1=TOP_09|reg=-1|al2=EQUIPAMENT, INSTALACIO - 

TOP_09|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=332

551 2038
Equipament, instal·lació (comunicacions, 

construccions)
9 4 17 0 FALSO TOP_09CC 190903 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0

al1=TOP_09|reg=-1|al2=EQUIPAMENT, INSTALACIO - 

TOP_09|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=332

552 2039 Zona industrial (empresa) 9 4 17 0 FALSO TOP_10EM 191002 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,6 7 0
al1=TOP_10|reg=-1|al2=ZONA INDUSTRIAL - 

TOP_10|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=341

553 2040 Orografia, paratge (serra destacada) 9 4 17 0 FALSO TOP_11SD 191101 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,5 7 0 al1=TOP_11|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=347

554 2041 Orografia, paratge (paratge destacat) 9 4 17 0 FALSO TOP_11PD 191103 -1 ByLevel -1 0 arial 0,75 0,5 7 0 al1=TOP_11|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=349

555 2042 Hidrografia (massa d'aigua destacada) 9 4 17 0 FALSO TOP_12MD 191203 -1 ByLevel -1 arial 0,7 0,5 7 estany 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=373

556 2043 Hidrografia (hidrografia puntual) 9 4 17 0 FALSO TOP_12HP 191205 -1 ByLevel -1 arial 0,75 0,6 7 0 al1=TOP_12|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=4|odi=370

557 2044 Genèric (pou) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13PO 191305 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 P 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=378

558 2045 Genèric (porxo) 9
Noms genèrics que faciliten la lectura del mapa (normalment de 

zones relacionades amb la part urbana o construccions)
4 17 0 FALSO TOP_13PX 191306 -1 ByLevel -1 0 arial 0,7 0,5 7 porxo 0 al1=TOP_13|reg=-1|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=1|odi=378

559 2046 Rierol 4 2 4 0 FALSO HID_20 132001 -1 ByLevel -1 10 500 al1=HID_20|reg=-1|al2=RIEROL|vsc=50,000|lvv=-1|odi=124 RIE

560 2047 Polígon de camp d'esports (centroide) 3 1 35 0 FALSO CON_24pol_CN 172402 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_CAMP_

ESPORTS

1 -1 -1 10 500 reg=0|vsc=15,000|lvv=0|odi=23

561 2048 Polígon de bassa d'obra (interior) (centroide) 4 0 17 35 0 FALSO
HID_09INpol_C

N
130903 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_BASSA_

OBRA

1 arial 0,7 0,5 -1 -1 0 0 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=30
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562 2049 Polígon de bassa de terra (centroide) 4 0 17 35 0 FALSO HID_10pol_CN 131003 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_BASSA_

TERRA

1 arial 0,7 0,5 -1 -1 0 0 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=31

563 2050 Polígon de piscina (interior) (centroide) 4 0 17 35 0 FALSO
HID_11pol_int_

CN
131103 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_PISCINA
1 arial 0,7 0,5 -1 -1 0 0 reg=0|vsc=2,000|lvv=-1|odi=33

564 2051
Polígon de bosc, agrupació d'arbres 

(centroide)
10 1 35 0 FALSO VEG_02pol_CN 140202 -1 ByLevel -1

CENTROIDE_PO

LÍGON_BOSC
1 0 reg=0|vsc=50,000|lvv=0|odi=3

565 2052 Polígon de jardí (centroide) 10 1 35 0 FALSO VEG_06pol_CN 140602 -1 ByLevel -1
CENTROIDE_PO

LÍGON_JARDÍ
1 10 500 reg=0|vsc=2,000|lvv=0|odi=4

566 2053 Altres senyals horitzontals (heliport) 8 2 4 0 FALSO SEN_06HE 160605 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_06|reg=-1|al2=ALTRES SENYALS HORITZONTALS - 

SEN_06|vsc=1,000|lvv=-1|odi=158
HE

567 2054 Línia de trencament del pendent oculta 5

Línia de ruptura oculta que no és de talús .

Descripció Codi:

(canvi pendent)

2 4 0 FALSO MED_05LO 120502 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE TRENCAMENT DEL PENDENT 

OCULTA - MED_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=146

568 2055 Línia de forma elevada 5 2 4 0 FALSO MED_06EV 120602 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE TRENCAMENT DEL PENDENT 

OCULTA - MED_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=146

569 2056 Línia de forma sobre construcció 5 2 4 0 FALSO MED_06LC 120603 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE TRENCAMENT DEL PENDENT 

OCULTA - MED_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=146

570 2057 Línia de forma perimetral sobre el terreny 5 2 4 0 FALSO MED_06LP 120604 -1 ByLevel -1 10 500
al1=MED_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE TRENCAMENT DEL PENDENT 

OCULTA - MED_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=146

571 2058 Línia de separació de carrils - discontinua 8

Línia que delimita la zona destinada a un carril de circulació de 

vehicles. No inclou el carril bici.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_05DS 160502 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE SEPARACIO DE CARRILS - 

SEN_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=156
LDI

572 2059 Entitat de població (Altres) 9 4 17 0 FALSO TOP_08AL 190802 -1 ByLevel -1 0 arial 1,5 1,5 7 0
al1=TOP_08|reg=-1|al2=ENTITAT DE POBLACIO - 

TOP_08|vsc=5,000|lvv=-1|fii=0|ftc=0|odi=328

573
Camp

01
00 Taquimetria (Punt) 16 1 3 FALSO

00 Taquimetria 

(Punt)
1 0 5

574
Camp

02
00 Taquimetria (Nom) 16 4 17 FALSO

00 Taquimetria 

(Nom)
1 0 5 courier new 0,75 0,4 14

575
Camp

03
00 Taquimetria (Cota) 16 4 17 FALSO

00 Taquimetria 

(Cota)
1 0 5 courier new 0,75 0,4 0

576
Camp

04
00 Taquimetria (Codi) 16 4 17 FALSO

00 Taquimetria 

(Codi)
1 0 5 courier new 0,75 0,4 2

577 2059 Zona d’aparcament (zona minusvàlids) 8

Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de 

vehicles.

Descripció Codi:

(linia)

2 2 4 0 FALSO SEN_03MI 160310 -1 ByLevel -1
SEN_MINUS_H

ORIT
1 10 500

al1=SEN_03|reg=-1|al2=ZONA D'APARCAMENT - 

SEN_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=153
ZM

578 2060 Zona d’aparcament (càrrega elèctrica) 8

Línia de pintura que delimita grups de places d’aparcament de 

vehicles.

Descripció Codi:

(linia)

2 4 0 FALSO SEN_03CE 160307 -1 ByLevel -1
ZONA_CARREG

A_EL
10 500

al1=SEN_03|reg=-1|al2=ZONA D'APARCAMENT - 

SEN_03|vsc=1,000|lvv=-1|odi=153
CE

579 2061 Zona d'aparcament Autocaravanes 8 2 4 FALSO SEN_03AU 160315 -1 ByLevel -1

580 0238 Polígon carril bici centroide 2 1 2 35 FALSO
COM_26_PL_C

N
152603 -1 ByLevel -1

581 2048 Àrea aparcament centroide 3 1 2 35 FALSO CON_43_CN 174302 -1 ByLevel -1

582 2049 Área asfaltada polígon 3 3 6 FALSO CON_43_PL 174301 -1 ByLevel -1

584 2062 Zona d'aparcament (motos) 8 2 3 4 FALSO SEN_03MO 160318 -1 ByLevel -1

585 0236 Carril bici polígon 2

Polígon que defineix la zona destinada a la circulació de bicicletes.

Descripció Codi:

(linia pintada)

3 2 6 0 FALSO COM_26_PL 152602 -1 ByLevel -1 10 500
al1=COM_26|reg=-1|al2=LÍMIT DE CARRIL BICI - 

COM_26|vsc=15,000|lvv=-1|odi=66
LCBI

586 2050 Volumetria Model 3D Ciutat 3 FALSO CON_00_VOL 170001 -1 ByLevel -1

587 2063 Zona aparcament Autocaravanes polígon 8 Polígon zona d'aparcament Autocaravanes 3 6 FALSO SEN_03AU_PL 160316 -1 ByLevel -1

588 2064 Zona aparcament Autocaravanes Simbol 8 Senyalització horitzontal zona aparcament Autocaravanes. 1 2 FALSO SEN_03AU_SI 160317 -1 ByLevel -1

ZONA_APARCA

MENT_AUTOCA

RAVANES

1

589 2065 Zona d'aparcament blanca polígon 8 Polígon zona d'aparacament blanca. 3 6 FALSO SEN_03BC_PL 160302 -1 ByLevel -1

590 2066 Zona d'aparcament Blava polígon 8 Polígon zona d'aparcament Blava. 3 6 FALSO SEN_03BL_PL 160304 -1 ByLevel -1

591 2067
Zona d'aparcament per la càrrega elèctrica 

polígon.
8 Polígon de la zona d'aparcament per la càrrega elèctrica. 3 6 FALSO SEN_03CE_PL 160308 -1 ByLevel -1

592 2068
Senyalització horitzontal zona càrrega 

elèctrica simbol.
8 Senyalització horitzontal d'aparcament per la càrrega elèctrica. 1 2 FALSO SEN_03CE_SI 160309

ZONA_CARREG

A_ELEC
1

593 2069
Senyalització horitzontal zona aparcament 

minusvàlids simbol.
8 Senyalització horitzontal d'aparcament minusvàlids. 1 35 0 FALSO SEN_03MI_SI 160312 -1 ByLevel -1

SEN_MINUS_H

ORIT
1

594 2070 Zona d'aparcament minusvàlids polígon. 8 Polígon de la zona d'aparcament minusvàlids. 3 6 FALSO SEN_03MI_PL 160311 -1 ByLevel -1

595 2071 Zona d'aparcament motos polígon. 8 Polígon de la zona d'aparcament motos. 3 6 FALSO SEN_03MO_PL 160319 -1 ByLevel -1

596 2072 Zona d'aparcament Verda polígon 8 Polígon zona d'aparcament Verda. 3 6 FALSO SEN_03VE_PL 160314 -1 ByLevel -1

597 2073
Senyalització horitzontal prohibit parar i 

estacionar
8 2 4 0 FALSO SEN_11PPE 161101 -1 ByLevel -1 10 500

al1=SEN_05|reg=-1|al2=LÍNIA DE SEPARACIO DE CARRILS - 

SEN_05|vsc=1,000|lvv=-1|odi=156
LDI
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598 0811 Zona de càrrega i descàrrega polígon 8

Línia de pintura que delimita una zona destinada a la càrrega i 

descàrrega de mercaderies.

Descripció Codi:

(linia)

3 6 0 FALSO SEN_04_PL 160402 -1 ByLevel -1 10 500
al1=SEN_04|reg=-1|al2=ZONA DE CARREGA I DESCARREGA - 

SEN_04|vsc=1,000|lvv=-1|odi=155
ZCD

599 2051 Àrea aparcaments polígon 3 3 6 FALSO CON_44_PL 174303 -1 ByLevel -1

600 2050 Àrea aparcament centroide 3 1 2 FALSO CON_44_CN 174304 -1 ByLevel -1

601 2052 Aparcaments bicicletes 3 Aparcament per bicicletes. 1 2 FALSO CON_46 174305 -1 ByLevel -1
APARCAMENT_

BICICLETES
1

602 0223 Poligon vorera 2 Poligon que defineix l'àrea de la vorera. 3 6 FALSO COM_17_EX_PL 151706 -1 ByLevel -1

603 0603 Punt càrrega elèctrica. 6 Punt càrrega elèctrica. 1 2 FALSO CON_44 174206 -1 bylevel -1

604 2074 Pal telefònic 18

Símbol que representa el suport de fusta amb la finalitat de 

sostenir línies aèries d’energia i telecomunicacions.

Descripció Codi:

(poste)

1 2 35 FALSO ENE_10 181001 -1 ByLevel -1
PAL_FUSTA_TEL

ÈFON

605 2075 Pilar telefònic 18

Suport, no de fusta, destinat a sostenir línies aèries d’energia i 

telecomunicacions o cables per al transport aeri.

Descripció Codi:

(poste)

1 2 35 FALSO ENE_11 181101 -1 ByLevel -1
PAL_FORMIGÓ

_TELÈFON

606 2076 Línia telefònica 18 Línia que representa els cables suspesos entre dos pals de telèfon 2 4 0 FALSO ENE_12 181201 -1 ByLevel -1 10 500
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Fig. TG2.  Atribute Manager dades CAD 
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Fig. TG3.  Atribute Manager base de dades (features) 



2 
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Fig. TG4.  Filtrat de camps base de dades 

Fig. TG5.  Filtrat final de les dades unificades 
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Font: Elaboració propia a partir de dades de Save Software, FME.  
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El disseny de Bentley MicroStation permet al programa FME accedir als seus arxius DGN utilitzats 

per Microstation i l’IGDS (Intergraph Interactive Graphics Design System). Els arxius DGN consten 

de dades CAD binaris que inclouen punts, polilínies, polígons i atributs de text.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula TG3. Correspondencia valors de les geometries 

IGDS Element Type FME igds_type

2, Cell header igds_cell

3, Line

4, Line string

12, Complex string

3, Line

4, Line string

11, Curve

12, Complex string

27, B-Spline curve

33, Dimension

36, Multi-line

6, Shape

14, Complex shape

7, Text node igds_text_node

11, Curve

12, Complex string

12, Complex string igds_complex_string

14, Complex shape igds_complex_shape

15, Ellipse igds_ellipse

16, Arc igds_arc

17, Text

37, Tag attribute

7, Text node

17, Text

2, Cell header igds_solid

35, Shared cell header igds_shared_cell

19, Solid (V8 only)

23, Cone

100, Reference attachment (V8 only) igds_xref

39, DgnStore header (V8 only) igds_xfmstore

105, Mesh igds_mesh

106, Polygon collection igds_polygon_collection

107, Non-geometric collection igds_nongeom_collection

igds_3d_solid

igds_point

igds_line

igds_shape

igds_curve

igds_text

igds_multi_text
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Fig. TG6.  Esquema tractament dades 



    

Font: Elaboració propia a partir de Open Street Maps 
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SIMBOLITZACIÓ BASE CARTOGRÀFICA (SBC) 
 

 

 

 

#Tiles: fa referència a quantes imatges tessel·lades farien falta per visualitzar tot el món sencer 

en aquell nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell #Tiles Escala Exemple

0 1 1:500 milions món sencer

1 4 1:250 milions

2 16 1:150 milions àrea subcontinental

3 64 1:70 milions país més gran del món

4 256 1:35 milions

5 1024 1:15 milions país africà gran

6 4096 1:10 milions país europeu gran

7 16384 1:4 milions estat petit de EEUU

8 65536 1: 2 milions

9 262144 1: 1 milió àrea metropolitana molt gran

10 1048576 1:500.000 àrea metropolitana estàndard

11 4194304 1:250.000 ciutat

12 16777216 1:150.000 poble o districte d'una ciutat

13 67108864 1:70.000 poble rural o suburbi

14 268435456 1:35.000

15 1073741824 1:15.000 carretera petita

16 4294967296 1:8.000 carrer

17 17179869184 1:4.000 illes de parcel·les, parcs, adreces

18 68719476736 1:2.000 edificis, arbres

19 274877906944 1:1.000 simbolització vial

20 1099511627776 1:500 interior d'un edifici

Taula SBC1. Resum de correspondència de nivells i escales 
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Fig. SBC1  Exemple de treball amb script de símbol recollida relectiva 



    

CREACIÓ ESCALA DE GRISOS (EG) 
 

 

 

Fig. EG1. Script complert creació escala de grisos 
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Font: Mapia Giscube 

PUBLICACIÓ BASE CARTOGRÀFICA (PBC) 
 

 

Des de Configuracions generals → Datasets, s’afegirà la nova base de dades omplint una sèrie de 

camps repartits en diferents pestanyes. A continuació es mostrarà el que hi ha actualment amb 

les bases cartogràfiques vigents del municipi de Reus. 

 

En la primera pestanya d’informació, simplement s’omplen camps bàsics com el nom de la capa, 

a quina categoria pertany, descripció, paraules clau i també hi ha les opcions per activar la capa i 

que sigui visible al geoportal per tots els usuaris, estiguin registrats o no.  

 

 

 

 

Fig. PBC1. Pestanya informació 



5 
  

Font: Mapia Giscube 

 

Aquesta pestanya, referent a opcions, simplement fa referència a afegir configuracions extres a 

la capa de TMS de Leaflet. És a dir, per afegir propietats que la interfície de l’administrador no 

permet i cal entrar aquestes dades amb format JSON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. PBC2. Pestanya opcions 
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Font: Mapia Giscube 

En la pestanya de disseny es pot inserir un petit script per tal que aparegui una llegenda 

directament al geoportal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. PBC3. Pestanya disseny 
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Font: Mapia Giscube 

A recursos, que possiblement és la pestanya més important per a la publicació, hi trobem tots els 

camps necessaris per a crear un nou recurs. En el primer desplegable se selecciona el tipus de 

recurs que es vol (TMS, WMS, document, etc.) i se li assigna un nom. També se li pot donar una 

descripció, el títol, rutes i l’URL, que és l’enllaç del servidor on es troben les imatges tessel·lades.  

També és important indicar la projecció correcta en codi EPSG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. PBC4. Pestanya recursos 
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Font: Mapia Giscube 

La pestanya de permisos fa referència als permisos que tenen els usuaris o grups d’usuaris per 

veure, editar o dur a terme les accions que sigui. En aquest cas, no hi ha permisos especials ni per 

usuaris registrats ni per grups en concret, sinó que tots els usuaris anònims poden veure aquestes 

bases cartogràfiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. PBC5. Pestanya permisos 
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Per últim, la pestanya de metadades fa referència a les característiques principals de les dades, 

és a dir, dades que expliquen o categoritzen altres dades. En aquest cas hi ha diversos camps com 

ara la data, idioma, categories, informació rellevant, dades del proveïdor, etc.  

 

 

 Fig. PBC6. Pestanya metadades 
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RESULTATS (R) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. R1. Capa inicial polígons Fig. R2. Capa inicial línies 
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Fig. R3. Capa inicial símbols Fig. R4. Capa inicial etiquetes 



    

Font: Elaboració propia 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbol Nom ítem Escala mínima Opacitat %

Altres senyals horitzontals 1:4001 100

Carril bici 1:35001 50.7

Element de joc i esbarjo 1:15001 100

Illa urbana 1:70001 70

Pas de vianants 1:4001 100

Platja, sorral 1:15001 76.6

Polígon d'andana de ferrocarril 1:70001 70.7

Polígon d'edicle 1:8001 80.1

Polígon d'edifici 1:70001 50

Polígon d'edifici en construcció 1:15001 88.4

Polígon d'hivernacle 1:35001 70.1

Polígon de bassa de terra 1:15001 100

Polígon de bassa d'obra (interior) 1:15001 100

Polígon de bosc, agrupació d'arbres 1:70001 100

Polígon de camp d'esports 1:35001 100

Polígon de cobert 1:15001 100

Polígon de construcció 1:8001 100

Poligon de construcció de cementiri 1:35001 51.2

Polígon de dipòsit cobert 1:35001 70

Polígon de jardí 1:70001 100

Polígon de marquesina 1:35001 100

Polígon de monument i altres ornaments 1:15001 70.3

Polígon de piscina (interior) 1:35001 100

Polígon de porxo 1:35001 100

Polígon de quiosc 1:15001 90.4

Polígon de ruïnes 1:35001 100

Polígon de torre 1:15001 100

Polígon de xemeneia industrial 1:15001 71.5

Polígon vorera 1:70001 75.2

Zona d'aparcament blanca polígon 1:4001 100

Taula R1. Simbolització de polígons 
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 Taula R2.  Simbolització línies 

Símbol Nom ítem Escala mínima

Accés a un altre nivell, rampa 1:4001

Altres carreteres asfaltades (camí asfaltat) 1:35001

Altres carreteres asfaltades (carretera) 1:35001

Altres línies aèries 1:15001

Altres senyals horitzontals 1:4001

Altres senyals horitzontals (contenidors) 1:2001

Altres senyals horitzontals (gual) 1:2001

Altres senyals horitzontals (línia vial) 1:4001

Altres senyals horitzontals (parada bus) 1:4001

Altres senyals horitzontals (zona taxis) 1:4001

Andana de ferrocarril 1:8001

Armari d'enllumenat públic 1:2001

Armari elèctric 1:2001

Armari no identificat 1:2001

Autopista 1:70001

Autovia 1:70001

Banc 1:2001

Barana 1:2001

Bardissa i brolla 1:8001

Bassa de terra 1:15001

Bassa d'obra (exterior) 1:8001

Bassa d'obra (interior) 1:4001

Boca de túnel 1:35001

Bosc, agrupació d'arbres 1:15001

Cabina de la ONCE 1:4001

Camí, pista forestal 1:35001

Camp d'esports 1:15001

Canal de terra 1:15001

Canal d'obra 1:15001

Canonada 1:15001

Carener (línia) 1:8001

Carril bici 1:8001

Cobert 1:15001

Columna 1:4001

Construcció 1:4001

Construcció de cementiri 1:8001

Corba de nivell 1:8001

Corba de nivell mestra (línia) 1:8001

Corriol 1:8001

Cos sortint, tribuna 1:8001



    

 

Diposit cobert 1:4001

Edicle 1:4001

Edifici en construcció 1:2001

Eix de canal de terra (virtual) 1:35001

Eix de canal d'obra (virtual) 1:35001

Eix de desguàs i cuneta de terra 1:15001

Eix de desguàs i cuneta d'obra 1:15001

Eix de torrent i riera (virtual) 1:35001

Element de joc i esbarjo 1:2001

Escales, esglaons 1:4001

Façana 1:15001

Façana coberta 1:15001

Ferrocarril de via ampla 1:70001

Filat 1:2001

Hivernacle 1:8001

Jardí 1:15001

Jardinera 1:4001

Límit de conreu 1:35001

Límit d'esplanada de terra 1:8001

Límit de paviment 1:8001

Línia de forma sobre el terreny 1:8001

Línia de separació de carrils - continua 1:4001

Línia de separació de carrils - discontinua 1:4001

Línia de trencament del pendent 1:15001

Línia de volada 1:8001

Línia elèctrica 1:4001

Líia telefònica 1:4001

Líniva volumètrica 1:2001

Marquesina 1:4001

Mitgera 1:8001

Monument i altres ornaments 1:2001

Mur 1:2001

Mur amb tanca 1:2001

Mur de contenció 1:2001

Paret de túnel 1:8001

Parterre 1:8001

Passera 1:8001

Piscina (exterior) 1:1001

Piscina (interior) 1:4001

Plataforma d'accés a autobús 1:4001

Pont i pas elevat 1:15001

Pontó 1:8001

Porta d'accés 1:2001

Porxo 1:8001

Pou 1:4001

Quiosc 1:2001
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Ramba inundable 1:15001

Reixa de canal de desguàs 1:8001

Reixa de desguàs 1:8001

Reixa de ventilació 1:4001

Riu i aigües permanents 1:15001

Ruïnes 1:8001

Senyalització horitzontal prohibit parar i estacionar 1:2001

Sèquia 1:15001

Talús (cap) 1:2001

Talús (peu) 1:2001

Tanca 1:8001

Tanca de protecció vial (metàl·lica) 1:15001

Tanca de protecció vial (obra) 1:15001

Tanca de vegetació 1:2001

Tàpia 1:4001

Torre 1:4001

Torrent i riera estrets 1:70001

Torrent, riera i aigües no permanents 1:70001

Voral 1:35001

Vorera a nivell 1:4001

Vorera exterior 1:8001

Vorera exterior amb gual per a cotxes 1:2001

Vorera exterior amb rebaix per a vianants 1:4001

Vorera interior 1:4001

Xemeneia industrial 1:4001

Zona d'aparcament (altres zones) 1:2001

Zona d'aparcament (càrrega elèctrica) 1:4001

Zona d'aparcament (zona blanca) 1:4001

Zona d'aparcament (zona blava) 1:4001

Zona d'aparcament (zona minusvàlids) 1:4001

Zona d'aparcament (motos) 1:4001

Zona de càrrega i descàrrega 1:4001
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Taula R3. Simbolització punts 

Símbol Nom ítem Escala mínima Opacitat %

Aparcament bicicletes 1:1001 99

Arbre aïllat (acàcia) 1:4001 80.8

Arbre aïllat (alzina) 1:4001 70.3

Arbre aïllat (ametller) 1:4001 92

Arbre aïllat (arbre) 1:4001 70

Arbre aïllat (avellaner) 1:4001 70.8

Arbre aïllat (garrofer) 1:4001 100

Arbre aïllat (lladoner) 1:4001 68

Arbre aïllat (llimoner) 1:4001 78.5

Arbre aïllat (morera) 1:4001 80

Arbre aïllat (oliver) 1:4001 100

Arbre aïllat (pi) 1:4001 80.4

Arbre aïllat (plataner) 1:4001 70.5

Arbre aïllat (taronger) 1:4001 55

Arbre aïllat (vinya) 1:4001 100

Arbre aïllat (xiprer) 1:4001 70.8

Banc 1:4001 100

Boca de reg 1:501 100

Boca d'incendis 1:1001 100

Bústia 1:1001 100

Columna informativa i publicitària 1:1001 100

Contenidor d'altres tipus 1:2001 100

Contenidor d'escombraries (orgànica) 1:2001 75.3

Contenidor d'escombraries (paper) 1:2001 60.4

Contenidor d'escombraries (plàstic) 1:2001 70.3

Contenidor d'escombraries (rebuig) 1:2001 83.8

Contenidor d'escombraries (vidre) 1:2001 65.1
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Contenidor d'escombraries soterrat (orgànica) 1:2001 78.6

Contenidor d'escombraries soterrat (paper) 1:2001 85.6

Contenidor d'escombraries soterrat (plàstic) 1:2001 80.5

Contenidor d'escombraries soterrat (rebuig) 1:2001 84.5

Contenidor d'escombraries soterrat (vidre) 1:2001 77.8

+ Cota altimètrica (punt) 1:501 100

+ Cota altimètrica singular (punt) 1:501 100

+ Coda d'edifici (punt) 1:501 100

Embornal 1:1001 100

Escocell 1:1001 100

Fanal (bàcul) 1:2001 79.7

Fanal (columna) 1:2001 75.2

Fanal (paret) 1:2001 100

Fanal (suspès) 1:2001 100

Fanal (terra) 1:2001 100

Fita 1:2001 100

Fita (punt quilomètric) 1:1001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (endavant) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a l'esquerra a la dreta i endavant) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a l'esquerra i a la dreta) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a l'esquerra i endavant) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a l'esquerra) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a la dreta i endavant) 1:2001 100

Fletxa de senyalització horitzontal (gir a la dreta) 1:2001 100

Font 1:1001 92.6

Hidrant 1:1001 100

Pal 1:2001 100

Pal telefònic 1:2001 100

Palmera 1:4001 72.3

Paperera 1:1001 100
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Parquímetre 1:1001 100

Pilar 1:4001 83.8

Pilar telefònic 1:2001 100

Pilona 1:1001 100

Punt càrrega elèctrica 1:1001 100

Registre d'aigua 1:1001 100

Registre d'electricitat 1:1001 100

Registre d'enllumenat públic 1:1001 100

Registre de clavegueram 1:1001 100

Registre de gas 1:1001 100

Registre de pou d'aigua i de piezòmetre 1:1001 100

Registre de telecomunicacions (fibra òptica) 1:1001 100

Registre de telecomunicacions ((telefonia) 1:1001 100

Registre no identificat 1:1001 100

Registre semafòric 1:1001 100

Semàfor (de peu) 1:2001 100

Senyal de parada de transport públic (bus interurbà) 1:1001 100

Senyal de parada de transport públic (bus urbà) 1:1001 100

Senyal de parada de transport públic (taxis) 1:1001 100

Senyalització horitzontal zona aparcament minusvàlids símbol 1:1001 100

Senyalització horitzontal zona càrrega elèctrica símbol 1:1001 100

Senyalització vertical (informativa direccional) 1:1001 100

Senyalització vertical (informativa) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing minusvàlids) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing motos) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal recollida selectiva) 1:1001 100

Senyalització vertical (senyal de paret) 1:1001 71.4

Senyalització vertical (senyal de peu) 1:1001 80.7

Símbol d'altres senyals horitzontals (carril bus) 1:1001 100

Símbol d'altres senyals horitzontals (cediu el pas) 1:2001 100
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Símbol d'altres senyals horitzontals (límit de velocitat) 1:2001 100

Símbol d'altres senyals horitzontals (stop) 1:2001 87

Símbol d'armari d'enllumenat públic 1:2001 100

Símbol d'armari de telecomunicacions 1:2001 100

Símbol d'armari elèctric 1:2001 100

Símbol d'armari no identificat 1:2001 100

Símbol d'armari semafòric 1:2001 100

Símbol de jardinera 1:2001 100

Símbol de plafó informatiu i publicitari 1:1001 100

Símbol de torre 1:4001 80.8

Telèfon públic 1:1001 100

+ Vèrtex xarxa topogràfica municipal (punt) 1:4001 100

Zona aparcament autocaravanes símbol 1:1001 79.3

Parquímetre 1:1001 100

Pilar 1:4001 83.8

Pilar telefònic 1:2001 100

Pilona 1:1001 100

Punt càrrega elèctrica 1:1001 100

Registre d'aigua 1:1001 100

Registre d'electricitat 1:1001 100

Registre d'enllumenat públic 1:1001 100

Registre de clavegueram 1:1001 100

Registre de gas 1:1001 100

Registre de pou d'aigua i de piezòmetre 1:1001 100

Registre de telecomunicacions (fibra òptica) 1:1001 100

Registre de telecomunicacions ((telefonia) 1:1001 100

Registre no identificat 1:1001 100

Registre semafòric 1:1001 100

Semàfor (de peu) 1:2001 100

Senyal de parada de transport públic (bus interurbà) 1:1001 100

Senyal de parada de transport públic (bus urbà) 1:1001 100

Senyal de parada de transport públic (taxis) 1:1001 100

Senyalització horitzontal zona aparcament minusvàlids símbol 1:1001 100

Senyalització horitzontal zona càrrega elèctrica símbol 1:1001 100

Senyalització vertical (informativa direccional) 1:1001 100

Senyalització vertical (informativa) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing minusvàlids) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing motos) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal pàrquing) 1:1001 100

Senyalització vertical (pal recollida selectiva) 1:1001 100

Senyalització vertical (senyal de paret) 1:1001 71.4

Senyalització vertical (senyal de peu) 1:1001 80.7

Símbol d'altres senyals horitzontals (carril bus) 1:1001 100

Símbol d'altres senyals horitzontals (cediu el pas) 1:2001 100
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Nom ítem Escala mínima

Altres vials (camí, pista forestal) 1:2001

Altres vials (carretera asfaltada) 1:2001

Corba de nivell mestra (text) 1:501

Edifici 1:1001

Entitat de població (nom partides) 1:2001

Entitat de població (nom urbanització) 1:2001

Equipament, instal·lació (centres cívics) 1:1001

Equipament, instal·lació (centres culturals) 1:1001

Equipament, instal·lació centres ensenyament) 1:1001

Equipament, instal·lació (centres esportius) 1:1001

Equipament, instal·lació centres sanitaris) 1:1001

Equipament, instal·lació comercial, d'oci, administració) 1:1001

Equipament, instal·lació (comunicacions, construccions) 1:1001

Estació transformadora 1:1001

Ferrocarril i transport per cable 1:2001

Genèric (cobert) 1:1001

Genèric (dipòsit) 1:1001

Genèric (edifici en construcció) 1:1001

Genèric (hivernacle) 1:1001

Genèric (lloc interès) 1:1001

Genèric (nom terme) 1:2001

Genèric (porxo) 1:1001

Genèric (pou) 1:1001

Genèric (rètol nau) 1:1001

Genèric (rètol pàrquing) 1:1001

Genèric (ruïnes) 1:1001

Hidrografia (curs fluvial) 1:2001

Numero de plantes 1:501

Número postal 1:1001

Orografia, paratge (orografia puntual) 1:1001

Orografia, paratge (paratge) 1:1001

Pati interior, terrat 1:501

Punt quilomètric 1:1001

Vèrtex xarxa topogràfica municipal (text) 1:1001

Via urbana (avinguda, passeig) 1:1001

Via urbana (carrer) 1:1001

Xarxa oficial de carreteres (bàsica) 1:2001

Xarxa oficial de carreteres (comarcal i local) 1:2001

Zona industrial (polígon industrial) 1:2001

Taula R4. Escales de les etiquetes 
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Fig. R5. Detall base cartogràfica a escala de grisos (1:1000) 
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Fig. R6. Script generat a l’executar la creació de tessel·les 


