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RESUM 

El present projecte final de grau consisteix en realitzar cartografia de temàtica 

excursionista de la serra de Pinós a escala 1 : 30.000. 

Es tracte de realitzar la cartografia seguint tot el procés des del inici, és a dir, 

determinant des de l’àmbit, la base cartogràfica, les especificacions tècniques, eN les 

quals es basarà el nostre mapa, el treball de camp, l’edició final i la impressió del mapa 

resultant. 

Realitzar un mapa de temàtica excursionista no només consisteix en dibuixar i obtenir 

un mapa amb camins, rius, carreteres, poblacions, etc. sinó, determinar aquells 

paràmetres de tipologia, colors, trames... Conjunt de característiques que es vol incloure 

al mapa per tal d’aportar la informació necessària de manera més clara i senzilla a 

l’usuari final. 

Per a obtenir aquest resultat ha calgut definir les especificacions tècniques i quins 

criteris seguir, a més de realitzar un reconeixement del territori per determinar paratges 

atractius, llocs d’interès, patrimoni arquitectònic i històric i cobrir necessitats del 

territori. 

També s’ha valorat la metodologia utilitzada per a la realització de cartografia temàtica. 

 

ABSTRACT 

The present final project consists of performing thematic mapping for trekking in the 

mountain range of Pinos at scale 1 : 30.000. 

It is about making the cartography starting from the beginning, that is, establishing from 

the area, cartographic basis, technical specifications, whereby we will build our map, 

fieldwork, final editing and printout of the resultant map. 

Carrying out a trekking thematic map does not only consists in drawing and getting a 

map with roads, rivers and villages on it, but delimit those parameters of typology, 

colours, patterns... Set of features to be included on the map in order to provide the 

necessary information clearer and easier to understand for the final user. 

In order to obtain this result it was necessary to define the technical specifications and 

which criteria to follow, in addition to make a recognition of the territory to determine 

attractive landscapes, places of interest, architectural and historic heritage and meet the 

needs of the region. 

It has also assessed the methodology used for the realization of thematic cartography. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest document es pretén exposar el treball realitzat sobre la confecció de 

cartografia temàtica, i en concret, cartografia per a excursionistes a escala 1 : 30.000 de 

la serra de Pinós. 

Aquest treball es realitza amb un conveni de col·laboració amb en Salvador Sala i 

Oliveras de la editorial Monteditorial. 

Aquesta cartografia no només tracte de representar relleu, vies de comunicació i 

construccions sinó que també pretén representar el patrimoni de la zona mitjançant 

simbologia i revisió de la toponímia. A més, inclou propostes de itineraris de diferents 

nivells.   

Aquest treball es realitza a partir de la base cartogràfica a escala 1 : 25.000 del Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), ortofotografies també del ICGC, el mapa 

de cobertes del sòl de Catalunya i del Pla d’Espais d’interès Natural del departament de 

medi ambient de la Generalitat de Catalunya. I pel que fa al patrimoni es documenta 

amb diverses fonts d’informació: inventari existents duts a terme ja sigui pel govern, 

ajuntaments i particulars. 

Aquesta informació es treball amb els programes informàtics de AutoCAD i ArcGIS. 

Tota aquesta base prèvia documentada és comprovada sobre el terreny. Per realitzar 

aquest treball de camp s’utilitza un GPS de mà, el qual es defineixen les característiques 

més endavant. 

 La serra de Pinós, centre geogràfic de Catalunya, es tracte d’una serra en direcció est - 

oest situada a l’extrem oest de la depressió central. 

L’objectiu del treball és realitzar una cartografia d’aquesta zona, inexistent fins al 

moment, de temàtica excursionista. 

Dins d’aquest objectiu exposarem el per què de la utilització de l’escala 1 : 30.000, la 

informació gràfica que aporta el mapa, la determinació de les especificacions tècniques, 

la metodologia a seguir i el procés d’edició final.  
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2 PLANIFICACIÓ 

Abans de començar a treballar el mapa s’ha de fer una planificació i preveure el temps 

que ens portarà cada fase del procés. 

 
Taula 1: Fases del procés i terminis 

FASE SETMANES % final % ideal 

Format i Àmbit 10 25 10 

Estudi 6 15 15 

Treball de camp 9 20 20 

Edició final 14 35 50 

Impressió 2 5 5 

TOTAL 41 100% 100% 

 

Com es pot apreciar en la (Taula 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

està la planificació de les setmanes previstes per a cada fase i el percentatge del 

projecte. El percentatge ideal és aquell que si no hi ha dificultats s’hauria de complir. Es 

pot apreciar una diferència amb el final degut a dificultats sorgides durant el procés. 

2.1 DIFICULTATS 

2.1.1 PAPER 

Per reduir costos d’impressió l’amplada total ha de ser de 700mm. En la nostre primera 

definició del paper s’estableix una dimensió de 731mm, el qual s’haurà de reduir fins a 

tenir els 700mm. S’haurà de canviar i corregir diferents arxius de CAD per adequar-los 

al nou format del paper. Aquest procés farà que ens alenteixi la primera fase del procés. 

2.1.2 ÀMBIT 

En la definició de l’àmbit és important definir i no haver de modificar l’àmbit ja que és 

la base per començar a treballar el mapa. En aquest cas, es va produir que en la recerca 

d’elements d’interès de la zona de Vallferosa, es va localitzar un element d'interès 

destacable que quedava fora el mapa. Així doncs, s’havia de tornar a definir l'àmbit en 

base el límit nord per incloure aquest element. El sud no té aquesta dificultat ja que en 

els marge de l’àmbit no té cap element per incloure.  

2.1.3 PATRIMONI 

Degut a un augment de la informació sobre el patrimoni, s’ha modificat la planificació. 

En aquest cas, documentat amb les primeres fonts d’informació no es preveia una 

quantitat elevada d’elements d’interès en la zona, però va resultar que n’hi ha més dels 

esperats. 

 

3 DESCRIPCIÓ DEL MAPA 

El mapa excursionista és una eina per a la orientació a la muntanya. Per al disseny d’un 

mapa excursionista prèviament es determina el format, les dimensions del paper, l’àmbit 

i l’escala. 
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3.1 FORMAT 

Per al disseny d’un mapa excursionista prèviament es determina el format del resultat 

final. Es realitza un mapa per a excursionistes amb itineraris de diferents nivells amb 

elements d’interès a visitar, ja siguin naturals, arqueològics i arquitectònics. Això vol 

dir que és un mapa que s’ha de poder portar a la butxaca o motxilla. Com que s’ha de 

tenir a mà per un ús continuat, no ha de ser molt  gran ja que alhora d’obrir-lo no s’hagi 

de necessitar una taula, però tampoc petit el qual no es pugui veure la informació 

necessària per resseguir i s’ha de plegar amb facilitat. Quan es parla de format tant es 

refereix a  les dimensions del paper,  com la distribució interna del mapa pròpiament, 

caixetí , portada, contraportada, etc. i el plegat. 

 

3.2 PAPER 

L’estructura del paper és una tasca important per saber l’espai que podrà ocupar cada 

element. A més del mapa pròpiament hem de tenir present que els elements que haurà 

d’acompanyar són la portada, contraportada, llegenda i quadrícula. Per seguir en la línia 

de la editorial, seguirem les característiques de format predeterminats. 

1. Portada: Constarà del títol del mapa, una imatge representativa de la zona i d’un 

subtítol. La portada es situarà a la part esquerra inferior del mapa. 

2. Contraportada: Constarà d’una imatge de situació de la zona del mapa i la 

informació dels editors. I quedarà al centre esquerra del mapa. 

3. Llegenda de rutes i símbols: Es tracta de la llegenda de la simbologia utilitzada i 

de les rutes proposades. I es situarà a la part esquerra i superior del mapa. 

La dimensió de cada espai és de 120mm d’ample per 165mm de llarg. Amb aquests 

espais es defineix la llargada de paper que serà de 495mm. Pel que fa a l’amplada es pot 

fer tant com sigui necessari. Haurà de tenir present un petit marge superior de 3mm, els 

dos laterals també de 3mm i l’inferior de 4mm. Aquest marge serveix per comprovar 

que la impressió no surt desviada i queda ben enquadrada. 

Finalment, es deixa un altre marge des de l’extrem del paper fins al dibuix pròpiament 

de11mm en els marges superiors i als laterals i de 24mm en el inferior. Dins d’aquests 

marges s’hi representen les coordenades de la quadrícula i en el inferior, a més a més, 

que per això és més ample, s’hi representen la llegenda, convergència de la quadrícula, 

projecció del mapa i l’escala. 

Per tant, en l’espai final del mapa es resten aquestes mesures. 

En total: 495-11-24=460mm. 

Aquesta mesura és per el cas de la llargada del paper. Com que en l’amplada depenent 

del necessari tindrà una mesura o una altre, només s’ha de tenir present que s’ha de 

restar 11mm per costat. En el moment que es defineix l’àmbit determinem l’amplada del 

paper. 

El plegat del paper s’anomena d’acordió, consisteix en anar fent plecs segons la mesura 

deixada per la portada i els plecs es fan: el primer cap enrere el paper i el següent en 

sentit contrari i així consecutivament. Un cop fet tots els plecs els últims són el de la 

llegenda que el pleguem en direcció la portada de tal forma que quedi per dins i per la 

contraportada el mateix. 
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3.3 ESCALA 

Com bé diu en el llibre Elementos de Cartografia (1):  “ L’escala ve condicionada pel 

format i per la seva relació amb l’àrea a representar en el mapa. A més a més, les 

dimensions dels signes i elements gràfics poden veure’s afectats en les series de mapes a 

diferents escales.” (Robinson, 1987) 

 

 

En la figura (Figura 1) extret del llibre El Proceso de Generalización Cartogràfica de 

Teresa Morant de Diego (2) defineix la mida gràfica mínima dels diferents elements 

que consta un mapa per a la visió a ull nu. Ara bé, segons l’escala utilitzada aquest 

element tindrà una mida real diferent (Taula 2). 
 

Taula 2: Comparativa gruixos d'impressió segons l'escala 

 

L’escala proposada per al mapa és de 1 : 30.000. Els motius pels quals es tria aquesta 

escala són: 

ELEMENT 
MIDA GRÀFICA 

(mm) 

MIDA REAL  

1 :10 000 (m) 

MIDA REAL 

1 : 30 000 (m) 

MIDA REAL 

1 : 50 000 (m) 

Quadrat 0,25 2,5 7,5 12,5 

Línia 0,05 0,5 1,5 2,5 

Doble línia 0,25 2,5 7,5 12,5 

Punt 0,15 1,5 4,5 7,5 

Línia discontínua 0,1 1 3 5 

Figura 1: Gruixos d'impressió 
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1. Es troben mapes a escala 1 : 20.000, 1 : 25.000, 1 : 30.000, 1 : 40.000 i 1 : 

50.000 per a l’ús excursionista. Escales més grans, 1 : 10.000 o 1 : 5.000, 

s’utilitzen més en curses d’orientació. Com que l’objectiu és excursionista 

s’utilitzen escales de 1 : 20.000 a 1 : 50.000. 

2. L’escala 1 : 30.000 permet representar més territori amb menys paper i amb una 

distorsió dels elements acceptable. Escales de 1 : 20.000 o 1 : 25.000 la distorsió 

seria inferior i la superfície també; i les escales 1 : 40.000 i 1 : 50.000 entra més 

territori, però amb més distorsió. 

3. Aquest format recorda els mapes clàssics inicials a l’excursionisme o els fulls 

municipals del IGN. 

 

3.4 ÀMBIT 

La serra de Pinós es tracte d'un indret poc conegut de la geografia catalana. Per tal de 

donar a conèixer aquesta zona la realització d'un mapa permet facilitar-ne el 

coneixement. 

Aquesta serra es situa a la depressió central. La depressió central és una conca 

d’avantpaís respecte la serralada dels Pirineus. La serra de Pinós es fruit de l’activitat 

tectònica durant l’era del Cenozoic i el període l’Oligocé, farà uns 30 milions d’anys. en 

què la placa Ibèrica es va encavalcar sota la placa Eurasiàtica mitjançant un procés de 

subducció formant els Pirineus. El sistema del plegament té l’eix en direcció O-E. (3) 

Pel que fa a la litologia hi formen roques sedimentàries: gresos, limolites, guixos, 

margues i calcàries  (4). 

Per a la decisió de l’àmbit es fixa en les unitats geogràfiques. Una unitat geogràfica és 

un conjunt de territori homogeni i diferenciat: una vall, un altiplà, una serra, un massís, 

una plana, etc. que destaca en el territori. En aquest cas és la Serra de Pinós. (5) 

1. Es situa al centre la unitat geogràfica a cartografiar. 

2. Es fixen els punts d’accés. 

3. I els elements d’interès a incloure: Ermita, castell, restes arqueològiques, etc. 

En el mapa es vol que el centre es situï justament la serra de pinós. A partir d’aquí es 

fixa amb els punts d’accés i els elements importants a incloure al mapa. Tant els punts 

d’accés com els elements destacats acabaren de definir l’enquadrament del mapa. La 

determinació de l’àmbit va subjecte a l’element geogràfic a representar i l’accés a ell per 

tal de facilitar al client la situació i organització de l’excursió, per això de la importància 

dels punts d’accés i dels elements a incloure. 

A continuació, s’explica a partir de l’exemple del propi mapa, la realització del procés. 

En el marge esquerra del mapa es localitza una població per a l’accés oest a la serra de 

Pinós, Torà. Per tant, es defineix el límit en el seu nucli. Torà es situa dins de l’àmbit a 

l’oest i sud del mapa, per tant, podria ser que al nord es perdés informació destacada. 

Però, observant al nord del marge esquerra no queda eliminat cap punt d’interès i 

aquells que preocupen ja queden inclosos dins l’àmbit. En el marc oposat, és a dir, a 

l’est del mapa no arriba al nucli de les cases de Matamargó. Nucli amb força punts 

d’interès i punt de sortida de rutes, per tant es farà, en un requadre al marge del mapa de 

manera entenedora, la part corresponent per poder-lo entrar al mapa. Pel que fa al marge 

sud és més difícil la determinació del marc ja que no hi ha un nucli de població 

principal que determini l’accés ni punts d’interès. És per això, que es fixa prèviament al 
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marge nord on es situa el nucli de Su i elements d’interès com el Dòlman de Llanera o 

de la Vila. Com a conseqüència, al sud es pot acabar definint sense deixar informació al 

marge important. 

Les superfícies dels mapes solen fer entre 15km a 17 km de ample per 12km a 14km de 

llarg. En el cas del mapa són 16,770km d’ample i 13,800km de llarg. 

Les coordenades en projecció UTM ETRS89 zona 31 nort en metres, per situar-ho 

geogràficament són: 

Esquerra inferior   Dreta superior 

X=367488    X=384158 

Y=4639532    Y=4625832 

 

4 INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA 

 

El mapa no es comença des de zero sinó que es basarà amb cartografia ja existent. 

Per aquest cas es descarrega: 

1. Base topogràfica escala 1 : 25.000 extret del Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) (6), en format vectorial, sistema de referència ETRS89 amb 

data juny del 2011. Els fulls són: 6826, 6827, 6926 i 6927.  

2. Ortofotos extretes del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) (6) de 

25cm de píxel, en format ràster, sistema de referència ETRS89 amb data 

setembre del 2010. Els fulls són: 270101, 270102, 270103, 270104, 270105, 

270106, 270107, 270108, 271101, 271102, 271103, 271104, 271105, 271106, 

271107, 271108, 272101, 272102, 272103, 272104, 272105, 272106, 272107, 

272108, 273101, 273102, 273103, 273104, 273105, 273106, 273107, 273108, 

274101, 274102, 274103, 274104, 274105, 274105, 274106, 274107, 274108, 

275101, 275102, 275103, 275104, 275105, 275106, 275107, 275108, 276101, 

276102, 276103, 276104, 276105, 276106, 276107 i 276108.  

3. Base municipal a escala 1 : 50.000 extret del Institut Cartogràfic Geològic de 

Catalunya (ICGC) (6), en format vectorial, sistema de referència ETRS89 amb 

data juny del 2015. Els fulls són: 

4. Coberta del sòl extretes del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF) (7) 

a escala 1 : 1.000, format vectorial, i sistema de referència ERS89 amb data 

edició del 2009.  Els fulls són: 32922, 33012, 36211 i 36121. 

5. Espais naturals extret del Pla Espais d’Interès Natural (8) (9) es descarrega des 

de GENCAT a escala 1 : 50.000, en format vectorial, sistema de referència 

ETRS89 amb data del desembre del 2015. 

 

Conjuntament es descarrega el fitxer d’especificacions tècniques de cada fitxer (10) el 

qual aporta la descripció de la informació descarregada. En el cas de la base topogràfica 

explica les característiques de cada arxiu: 

Ap: són polígons que formen el corbat, en aquest cas no hi ha informació. 

Ax:  d’aquest fitxer s’obté tant les línies, textos, cotes i punts de l’altimetria. La 

equidistància de les isolínies és de 10 metres.  
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Px: en aquest fitxer s’obté totes  les línies, punts, centroides de la planimetria. Hi ha tota 

la informació en quant a vies de comunicació, edificacions, hidrologia, etc.  

PP: d’aquest fitxer s’obté els polígons de la planimetria: usos de sòl, basses, illes 

urbanes, edificacions, etc. 

Rx: són punts de referència en què s’han fet els mapes. 

TX: és tota la informació que fa referència a la toponímia textos i línies per destacar 

alguns noms. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 GENERALITZACIÓ 

“La generalització cartogràfica és un procés integral i essencial en la representació 

cartogràfica. 

 La seva finalitat és la d’obtenir un mapa o una plànol a una escala menor o amb 

un objectiu gràfic diferent, per el qual s’han de realitzar un conjunt de tasques 

d’adaptació i simplificació del contingut del mapa font.” (Robinson, 1987) 

En el nostre cas, com que es treballa amb una escala semblant a la del mapa font la 

utilització d’aquest procés no serà tant evident. La informació del mapa font la obtenim 

a escala 1 : 25.000 i l’escala del nostre mapa és 1 : 30.000. Si es treballés a escala          

1 : 50.000 aleshores si que s’hauria de fer ús reiterat de totes les operacions de la 

generalització. Tot i així, com que es classifica la informació per treballar-la diferent a 

la del mapa font ja forma part del procés de generalització. Aquesta primera operació 

s’anomena classificació, consisteix en la ordenació o l’escalat i l’agrupació de les dades. 

Com s’ha explicat anteriorment, es treballa amb una escala similar, per tant, l’operació 

de simplificació que es defineix com a la determinació de les característiques importants 

de les dades, l’eliminació del detall que interessa i la retenció i possible exageració de 

les característiques importants, en farem ús quan s’elimini aquella informació que no cal 

que surti al mapa, l’equidistància entre corbes de nivell en cas que sigui diferent a la 

obtinguda i suavitzar les formes de les línies. 

L’operació de simbolització, definida com la codificació gràfica escalada o agrupada de 

les característiques essencials, significacions comparatives, i posicions relatives s’aplica 

en la tria de la simbologia per mostrar diferents elements de patrimoni el qual el símbol 

pot ser el mateix; també en la representació del mapa de les edificacions, dipòsits i 

torres elèctriques, per exemple. 

I per últim, la inducció o harmonització. Aquest procés consisteix en l’aplicació del 

procés lògic de la inferència. Amb aquest procés es pretén conservar la homogeneïtat i 

la coherència de les actuacions. Per exemple, per molt que es canviïn els gruixos de les 

carreteres, el resultat final no sigui la superposició d’una a sobre de l’altre sinó que es 

segueixi veient la diferència d’ambdues. (1) 
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5.2 ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ EN EL TREBALL 

La organització de la informació en el treball serà important per tal de tenir un ordre 

d’actuació i tractament de les dades. Es descriu: 

1. Ordre i descripció de les carpetes. 

2. Els fitxers i les capes que comprèn. 

3. Els criteris cartogràfics. 

4. Els gruixos d’impressió. 
 

5.2.1 LES CARPETES 

Les carpetes s’organitzen en 2 nivells: 

1. el grup de treball: comprèn el conjunt de carpetes d’un mateix tipus de treball. 

2. els diferents elements: són les carpetes de cada treball on van els fitxers. 

L’ordre de les carpetes ens serà útil per organitzar i poder treballar amb el programa 

informàtic. És a dir, la seqüència nominal 0-REF ens servirà per saber l’ordre de 

superposició de les capes en el mapa de la manera que volem que ens quedi al mapa 

final.  

El perquè d’aquest ordre té a veure amb la disposició final. És a dir, si una capa queda 

per damunt d’una altre, aquesta fa que pugui tapar elements de la inferior. És per això 

que depenent el contingut de la informació i la importància interessa que quedi per 

sobre o per sota. 

En la taula següent es pot observar l’estructura de la organització de la informació. 

(Taula 3) 

Taula 3: Esquema de la organització del treball. 

GRUP DE TREBALL CARPETES DECRIPCIÓ FITXERS 

1-INFO 

1-ICGC_CREAF Conté la cartografia base  

2-BIBLIO 
Conté la documentació de patrimoni, criteris 

cartogràfics 
 

3-ACAD 
Conté els fitxers Autocad com els gruixos 

d’impressió, estils de línia 
 

2-FOTOS 

 
20160215 Correspon a les fotografies de camp per data  

3-CAD 

0-REF Arxius de referència 0-REF_1 

1-CAI Caixetí, mapa de situació i informació 
1-CAI_1 

1-SITU_1 

2-MDE_SOL Usos del sòl i model digital d’elevació 2-SOL_1 

3-LIMT Límits d’espais naturals 3-LIMT_1 

4-CDN Elaboració de Corbes de nivell 4-CDN_1 

5-HID Elaboració de hidrografia 5-HID_1 
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6-LIMA Límits administratius 6-LIMA_1 

7-CON Elaboració de les construccions 7-CON_1 

8-VIA_RUT Elaboració de camins, rutes i GR 8-VIA_RUT_1 

9-TXT_SIM Elaboració de textos i simbologia -TXT_SIM_1 

10-QUA Elaboració de la quadrícula de referència 10-QUA_1 

5.2.1.1 Les carpetes dels fitxers de dibuix són: 

1. 0-REF: La referència 

2. 1-CAI: El caixetí 

3. 2-MDE_SOL: Usos del sòl 

4. 3-LIMT: Límit parc natural 

5. 4-CDN: Corbes de nivell 

6. 5-HID: Hidrologia 

7. 6-LIMA: Límits administratius 

8. 7-CON: Construccions 

9. 8-VIA_RUT: Vies de comunicació i rutes 

10. 9-TXT_SIM: Text i simbologia 

11. 10-QUA: Quadrícula 

 

5.2.1.2 L’ordre ve definit per: 

1. La referència és un element auxiliar i per tant, és la 0. 

2. El caixetí és el fitxer on es conjuntarà tot el treball. 

3. Les capes de superfície quedaran per sota, en aquest cas els usos del sòl i model 

digital d’elevació. 

4. Les capes lineals que formen la base del mapa i també queden per sota, les quals 

són: el límit de parc natural, les corbes de nivell i la hidrologia. 

5. Per sobre d’aquests elements hi quedarà els límits administratius. 

6.  Les capes que quedaran per sobre són les construccions, les vies de 

comunicació i rutes. Aquestes capes aporten molta informació al mapa i 

rellevant. 

7. El text i la simbologia. Aquests elements no poden quedar tallats per cap altre. 

8. La quadrícula. 

 

5.2.1.3 Descripció de les carpetes: 

0-REF: es tracte de la referència, la carpeta on tindrem el quadre, l’àmbit definit per 

mitjà d’un polígon de la superfície a cartografiar. Aquesta referència ens marcarà els 

límits d’informació i els elements de suport per treballar. Ens permetrà situar les 

ortofotos, el marc, els elements que quedaran dins el mapa. 

1-CAI: correspon al caixetí. En els fitxers conseqüents veurem la caràtula de 

presentació, el marc sobre paper on es plasmarà el mapa realitzat. Queda definida la 

superfície de paper que ocuparà el mapa, l’espai de portada, el títol, subtítol del mapa, i 

tota la informació relacionada. 
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2-MDE_SOL: en aquesta carpeta hi haurà tota la informació relacionada amb els usos 

del sòl i el model digital d’elevació. 

3-LIMT: es refereix als límits dels parc naturals, espais naturals, etc. 

4-CDN: consisteix en el corbat. 

5-HID: fa referència  a la informació relacionada amb la hidrologia: rius, torrents, 

canals, fonts, basses, etc. 

6-LIMA: correspon als límits administratius: comarques, municipis, províncies i 

fronteres de països. 

7-CON: serà la carpeta dels fitxers amb informació de les construccions. Anomenarem 

construccions a tot allò material fet per l’home exceptuant les vies de comunicacions 

carreteres i vies de tren. 

8-VIA_RUT: consistirà en totes les vies de comunicació. 

9-TXT_SIM: Hi formarà part tota la informació relacionada amb els textos i la 

simbologia. 

10-QUA: consisteix en la quadrícula amb les coordenades UTM. 

A dins de cada carpeta pot haver subcarpetes depenent del tipus de informació que 

emmagatzemi: arxius de CAD, imatges, tracks de GPS, etc. 

 

5.2.2 ELS FITXERS I LES CAPES 

5.2.2.1 Els fitxers 

Els fitxers aniran acompanyats d’un número final per saber la versió última actualitzada, 

per exemple 0-REF_1, 0-REF_2, etc. 

5.2.2.2 Les capes 

El número abans de cada capa (03-VIAU) farà referència al tipus d’element del dibuix, 

és a dir, si és un text, un punt, una línia, etc. en la (Taula 4Taula 4) es veu que és cada 

número: 

Taula 4: Descripció de la enumeració 

Numeració Descripció de la enumeració 

01 Caixetí 

02 Text 

03 Línia 

04 Trames 

05 Elements 

06 Punts 

07 Imatges 
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Les capes treballades (Taula 5) 

Taula 5: Característiques de les diferents capes 

CAPA COLOR ESTIL DE TEXT 
ALTURA (h) / 

ESCALAT (s) 
DEFINICIÓ 

00-aux 255 Continua  Línies auxiliars 

00-LIMP 220 Continua  Línia auxiliar 

01-LEGE 15 Continua  Línies de llegenda 

01-QUAU 8 Continua  Quadrícula 

01-LEGL 9 tx_leg_dades h=46 Text dades del mapa 

02-text-llegenda 9 Text-símbol h=36 Text de la llegenda 

02-COTA 32 tx_cota h=40 Text corbes de nivell 

02-TXTB 170 tx_times_NK h=50 Text basses, preses, estanys 

02-TXTCOM 133 tx_arial_N h=200 Text comarques 

02-TXTF 170 tx_romand h=43.33 Text fonts 

02-TXTH 131 tx_romanc h=43,33 Text ermites, castells, patrimoni 

02-TXTLL 133 tx_romand_K h=40 Text llocs, indrets 

02-TXTM 131 tx_arial h=40 Text masies, cases 

02-TXTP1 131 tx_arial h=62,5 Text pobles (nivell 1) 

02-TXTP2 131 tx_arial h=50 Text pobles (nivell 2) 

02-TXTPLCL 131 tx_times_K h=50 Text planes, colls, clots, comes 

02-TXTR 170 tx_times_NK h=62,67 Text rius 

02-TXTSE 131 tx_times_NK h=50 Text serres 

02-TXTT 170 tx_times_K h=50 Text torrents 

02-TXTTU 131 tx_times_NK h=50 Text cims, turons, puig 

02-TXTTUCOTA 131 tx_cota h=40 Text cotes de cims, turons, puigs 

03-SOLB 103 Continua  Bosc 

03-SOLP 100 Continua  Prats 

03-SOLM 65 Continua  Matollar 

03-SOLS 133 Continua  Sense vegetació 

03-SOLC 61 Continua  Conreus 

03-LIMTN 91 Continua  Límit parc natural 

03-CDND 30 Continua  Corbes de nivell mestres 

03-CDNE 31 Continua  Corbes de nivell generals 

03-HIDC 140 Traça i punt s=0,05 Canal d'aigua 

03-HIDE 160 Continua  Estany 

03-HIDP 152 Continua  Límit de l'aigua en una presa 

03-HIDR 150 Continua  Riu, riera 

03-HIDT 151 Continua  Torrent, barranc 

03-LIMC 130 lmtac s=0,3 Límit administratiu (nivell 2) 

03-LIMM 40 lmtam s=0,3 Límit administratiu (nivell 3) 

03-LIMP 10 Continua  Límit administratiu (nivell 1) 

03-CONAUX 248 Continua  Elements auxiliar, jardí, parcs 

03-COND 153 Continua  Dipòsit, bassa, sitja 

03-CONE 11 Continua  Edificacions 

03-CONP 172 Continua  Mur frontal d'una presa 
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03-CONPT 19 Continua  Pont 

03-CONZE 200 JIS_02_1.0 s=0,1 Zona extractiva 

03-VIAP 210 Continua  Pista forestal 

03-VIACP 211 Continua  Auxiliar de carretera asfaltada (nivell 3) i pista forestal 

03-VIAR 12 Continua  Carretera asfaltada (nivell 1) 

03-VIAR2 14 Continua  Carretera asfaltada (nivell 1) auxiliar 

03-VIACM 42 Continua  Camí 

03-VIACR 60 HIDDEN 2 s=0,1 Sender 

03-VIAB 50 Continua  Carretera asfaltada (nivell 2) 

03-VIAB2 13 Continua  Carretera asfaltada (nivell 2) auxiliar 

03-VIAU 254 Continua  Via urbana 

03-VIAU2 250 Continua  Via urbana auxiliar 

03-VIAC 252 Continua  Carretera asfaltada (nivell 3) 

03-VIAGR 242 Punts s=1 GR 

03-VISAL 214 Punts s=1 Ruta de la Sal 

03-RUT_PINOS 90 Punts s=1 Rutes de Pinós 

03-RUT 20 HIDDEN 1 s=0,4 Itineraris 

04-auxrell 255 Sòlid  Trama 

04-CONAUX 71 Sòlid  Elements auxiliar, jardí, parcs 

04-COND 153 Sòlid  Dipòsit, bassa, sitja 

04-CONE 11 Sòlid  Edificacions 

05-TXTTU 132 Continua h=50 Punts cotes 

05-SIME 1 Continua  Simbologia 

05-VIAE 131 ARIAL-N h=28 Text carreteres 

 

0. Referència 

En el fitxer de referència les capes utilitzades s’anomenen auxiliars, ja que són capes de 

línies per delimitar el marc de treball. Aquest marc serveix per a treballar la informació 

necessària del mapa i per acabar d’ajustar l’àmbit. En aquest cas, si es parla d’un mapa 

per a ús excursionista, es reserva 1km. El perquè de deixar aquest i no més és: 

1. Si es deixa molt marge és necessari una màquina prou potent per poder treballar 

tanta informació. 

2. I es treballa més informació de la necessària.  

 

1. Caixetí 

En el caixetí es presenten els itineraris, la portada, contraportada amb els logos, títol del 

mapa, etc. 

 

2. Usos del sòl 

Pel que fa als usos del sòl la classificació és la següent: 

1. Bosc: zones d’extensió d’arbres sense separació d’espècies. 

2. Prats: zones d’herba natural i  de pastura. 

3. Matollar: zones de vegetació baixa. 
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4. Sense vegetació: Improductiu. 

5. Conreus: zones treballades per a la explotació natural. 

 

3. Límit de parc natural 

En aquest arxiu hi ha una capa que correspon a la línia de parc natural. 

 

4. Corbes de nivell 

Pel que fa el corbat es defineix 3 capes: 

1. Les cotes: Formaran part les cotes de les isolínies. 

2. Corbes mestres: Són aquelles d’un traç més gruixut i duen indicada l’altura per 

tal de facilitar-ne la lectura. 

3. Corbes de nivell generals: en formen part aquelles que no són les mestres. 

Es determina una equidistància de 20 metres en les corbes de nivell per tal de no 

sobrecarregar el mapa d’informació. I les corbes mestres es marcaran cada 100 metres. 

 

5. Hidrografia 

Hi ha possibles maneres de dividir i ordenar la informació sobre la hidrologia. Seguint 

les definicions del diccionari de la enciclopèdia Catalana, (5) en aquest cas es classifica 

la hidrografia en: 

1. Canals: tota aquella aigua que està canalitzada. 

2. Estanys, basses: constitueix als estanys o basses, zones estancades 

d’aigua natural. 

3. Pantans: En aquesta serà les zones d’aigua tancada artificials, és a dir, 

pantans i embassaments. 

4. Rius i rieres: Hi formaran part els recorreguts d’aigua principals o que 

tinguin aigua de manera més continua. Podran ser rius o rieres segons 

toponímia del territori. 

5. Torrents, barrancs: seran tots els torrents, barrancs, comes. En definitiva, 

són els recorregut d’aigua ocasionals i amb fort pendent. 

 

6. Límits administratius 

Distingirem, en aquest cas: 

1. Límit administratiu nivell 1, correspon als límits entre províncies. 

2. Límit administratiu nivell 2, fa referència als límits comarcals. 

3. Límit administratiu nivell 3, serà els límits entre municipis. 

 

7. Construccions 

En aquest fitxer s’hi troben tots els elements que fan referència a les construccions, 

elements construïts per l’home: 
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1. Elements auxiliars: comprendran els elements auxiliars urbans, jardins, parcs, 

camps de futbol, zones esportives, etc. 

2. Dipòsits: són els dipòsits d’aigua, basses artificials, sitges. 

3. Edificacions: són les edificacions, tant existents com en construcció o en ruïnes. 

4. Pantà: Delimita el límit de l’aigua per una construcció. 

5. Pont: construccions que permeten el pas per sobre de superfícies d’aigua o 

d’altres. 

També hi trobarem capes doblades degut a que aquestes no només es representen amb 

línies sinó també amb trames. És a dir, aquestes capes no són lineals sinó que delimiten 

un polígon. Aquestes capes són els elements auxiliars, els dipòsits i les edificacions. 

 

8. Vies de comunicació i rutes 

En aquest fitxer s’hi troben les vies de comunicació i rutes. Segons les característiques 

de la zona i l’ajuda de les definicions del diccionari de la enciclopèdia Catalana (5) es 

realitza una classificació: 

1. Carretera asfaltada (nivell 1): carreteres principals o vies ràpides, de calçada 

doble amb els elements propis de seguretat i marges de la carretera. Velocitat 

(100-80km/h) ample superior 6 metres. 

2. Carretera asfaltada (nivell 2): carretera doble de la xarxa bàsica, amb elements 

de seguretat, ample de 6 metres. 

3. Carretera asfaltada (nivell 3): carreteres amb ample inferior 6 metres just per al 

pas de dos vehicles, i amb menys elements de seguretat (sense tanca, pintura). 

4. Via urbana: vials dins dels nuclis de població. 

5. Pista forestal: franja longitudinal d’una calçada, no asfaltada apta per al pas 

d’automòbils. 

6. Camí: vies naturals, rurals i senders amples i, per tant, fàcils de resseguir. 

7. Sender/Corriol: camins estrets només apta per als vianants, pel qual només pot 

passar una persona darrere l'altra i en alguns casos costosos de resseguir. 

 

9. Toponímia i simbologia 

Pel que fa la toponímia la classificació serà en funció del tipus d’element a representar: 

1. Elements geogràfics:  Serres, colls, clots, planes. 

2. Indrets naturals: paratges naturals amb noms determinats, un bosc, una obaga, 

etc. 

3. Cims. 

4. Pics, Turons, puig. 

5. Cotes: comprèn les alçades que acompanyen als noms dels pics, turons, etc. 

Segons els diferents elements hidrogràfics: 

1. Fonts. 

2. Basses. 

3. Rius. 

4. Torrents. 
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Les poblacions i els límits administratius. Els classifiquen segons grau d’importància: 

1. Comarques. 

2. Poblacions (nivell 1): seran els nuclis de població superiors a 100 habitants. 

3. Poblacions (nivell 2): seran els nuclis de població inferiors a 100 habitants. 

Destacarem altres indrets, masies, elements històrics i construccions modernes: 

1. Elements històrics i arqueològics: comprendran els elements destacables com: 

ermites,  castells, dòlmens, etc. 

2. Les masies: anomenen els noms de les masies, granges i cases destacades del 

territori. 

3. Construccions modernes: comprenen la nomenclatura de les carreteres. 

 

10. Quadrícula 

En la quadrícula es representa: 

1. Una quadrícula amb coordenades UTM. 

2. Un marge amb coordenades geogràfiques. 

3. La llegenda dels elements del mapa. 

4. El dàtum utilitzat. 

5. La projecció del mapa. 

6. La cota ortomètrica de referència. 

7. La convergència de la quadrícula. 

8. La declinació magnètica. 

9. La variació anual de la declinació. 

10. L’escala del mapa. 

 

5.3 CRITERIS CARTOGRÀFICS 

Per definir els criteris cartogràfics es basa en un coeficient gràfic. Aquest coeficient ens 

indica el mínim per a la visualització a ull nu dels elements. Principalment hi ha uns 

criteris definits determinats per cada element a representar. També, hi ha una part de 

composició del conjunt d’elements. 

En la (Figura 1) de la pàgina 6 diu que, per exemple, una línia per sobre el paper blanc a 

una distància de 30 cm de l’ull ha de tenir un gruix de 0,05mm; o que la unitat gràfica 

mínima d’un element quadrat és de 0,25mm (Taula 6Taula 6). (2) 

 

Taula 6: Mida gràfica mínima dels diferents elements 

ELEMENT MIDA GRÀFICA (mm) 

Quadrat 0,25 

Línia 0,05 

 Doble línia 0,25 
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Punt 0,15 

Línia discontínua 0,1 

A partir d’aquestes característiques es basa per definir el gruix de les línies i elements 

del nostre mapa. No vol dir que totes les línies han de tenir aquest gruix, sinó que aquest 

és el mínim per a la seva visualització. Per seguir el procés de generalització farem ús 

d’aquesta característica per assegurar coherència i harmonització del nostre mapa. 

 

5.3.1 GRUIXOS D’IMPRESSIÓ 

Es tracte de configurar un fitxer d’Autocad on hi ha descrites les característiques de 

cada element: color, gruix de la línia i altres característiques, que alhora de imprimir 

s’aplicarà. Aquest fitxer també s’anomena “plumilla”.  

S’ha de tenir en compte factor d’escala que s’utilitza per a l’edició de l’Autocad. 

Aquesta característica s’utilitza per a la visualització de l’estil de línia en el programa i 

veure, per exemple, l’espaiat entre traça i traça i adequar-la a la representació final. 

A continuació es presenta la taula (Taula 7) la qual forma els gruixos d’impressió 

seguint els criteris cartogràfics explicats anteriorment. 

 

Taula 7: Característiques de les diferents capes amb els gruixos d'impressió 

CAPA COLOR 
ESTIL DE 

TEXT 

GRUIX DE 

LÍNIA (m) 

TRAMA 

(%) 
DEFINICIÓ 

01-LEGE 250 Continua   Línies de llegenda 

01-QUAU 8 Continua   Quadrícula 

01-LEGL 9 tx_leg_dades h=46  Text dades del mapa 

02-text-llegenda 250 Text-símbol h=36  Text de la llegenda 

02-COTA 48 tx_cota   Text corbes de nivell 

02-TXTB 150 tx_times_NK   Text basses, preses, estanys 

02-TXTCOM 250 tx_arial_N  80 Text comarques 

02-TXTF 150 tx_romand   Text fonts 

02-TXTH 250 tx_romanc   Text ermites, castells, patrimoni 

02-TXTLL 250 tx_romand_K  80 Text llocs, indrets 

02-TXTM 250 tx_arial   Text masies, cases 

02-TXTP1 250 tx_arial   Text pobles (nivell 1) 

02-TXTP2 250 tx_arial   Text pobles (nivell 2) 

02-TXTPL 250 tx_times_K   Text planes, colls, clots, comes 

02-TXTR 150 tx_times_NK   Text rius 

02-TXTSE 250 tx_times_NK   Text serres 

02-TXTT 150 tx_times_K   Text torrents 

02-TXTTU 250 tx_times_NK   Text cims, turons, puig 

02-TXTTUCOTA 250 tx_cota   Text cotes de cims, turons, puigs 

03-LIMTN 91 Continua 2 75 Límit parc natural 

03-CDND 48 Continua 0,13  Corbes de nivell mestres 

03-CDNE 48 Continua 0,05 75 Corbes de nivell generals 

03-HIDC 162 Traça i punt 0,1  Canal d'aigua 
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03-HIDE 162 Continua 0,1  Estany 

03-HIDP 152 Continua 0,1  Límit de l'aigua en una presa 

03-HIDR 162 Continua 0,2  Riu, riera 

03-HIDT 162 Continua 0,1  Torrent, barranc 

03-LIMC 250 lmtac 0,1  Límit administratiu (nivell 2) 

03-LIMM 250 lmtam 0,1  Límit administratiu (nivell 3) 

03-LIMP 11 Continua 1 75 Límit administratiu (nivell 1) 

03-CONAUX 255 Continua 0,05  Elements auxiliar, jardí, parcs 

03-COND 150 Continua 0,05  Dipòsit, bassa, sitja 

03-CONE 253 Continua 0,05  Edificacions 

03-CONP 170 Continua 0,1  Mur frontal d'una presa 

03-CONPT 250 Continua 0,05  Pont 

03-VIAP 255 Continua 0,3  Pista forestal 

03-VIACP 250 Continua 0,4  Auxiliar de carretera asfaltada (nivell 3) i pista forestal 

03-VIAR 10 Continua 0,6 90 Carretera asfaltada (nivell 1) 

03-VIAR2 250 Continua 0,9  Carretera asfaltada (nivell 1) auxiliar 

03-VIACM 250 Continua 0,15  Camí 

03-VIACR 250 HIDDEN 2 0,15  Corriol 

03-VIAB 50 Continua 0,4 90 Carretera asfaltada (nivell 2) 

03-VIAB2 250 Continua 0,7  Carretera asfaltada (nivell 2) auxiliar 

03-VIAU 254 Continua 0,2 90 Via urbana 

03-VIAU2 250 Continua 0,3  Via urbana auxiliar 

03-VIAC 252 Continua 0,3  Carretera asfaltada (nivell 3) 

03-VIAGR 242 Punt 0,5 75 GR 

03-VISAL 214 Punt 0,5 75 Ruta de la Sal 

03-RUT_PINOS 96 Punt 0,5 75 Rutes de Pinós 

03-RUT 20 HIDDEN 1 0,5 75 Itineraris 

04-COANUX 71 Sòlid   Elements auxiliar, jardí, parcs 

04-COND 150 Sòlid   Dipòsit, bassa, sitja 

04-CONE 253 Sòlid   Edificacions 

05-TXTTU 250 Continua 0,2  Punts cotes 

07-IMDE 256 Continua   Imatge model digital d'elevació 

05-SIME 1 Continua   Simbologia 

 

1. Caixetí 

Degut a la diversitat d’informació no hi ha una capa que determini el color de tota la 

informació sinó que es tria segons el disseny. S’haurà de tenir present no agafar un 

color ja usat en una altre capa del dibuix (Figura 2). 
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Figura 2: Imatge general del caixetí. Font: Pròpia 

 

 

En la imatge següent es pot veure el detall dels diferents elements del caixetí (Portada, 

contraportada i llegenda de símbols): (Figura 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Detall dels elements del caixetí. Font: pròpia 
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2. Usos del sòl 

Al ser un fitxer de superfície, degut al pes del fitxer considerable la metodologia del 

treball serà diferent. És a dir, no és treballat amb el programa comú de la resta de capes 

sinó que es treballa amb un programa de GIS, en aquest cas l’ArcGis. El resultat que 

s’obté és una imatge (Figura 4). Les característiques en GIS són (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.): 

 

Taula 8: Característiques de les capes dels usos del sòl 

CAPA COLOR (RGB) ESTIL DE TEXT DEFINICIÓ 

04-SOLB 183 235 185 Sòlid Bosc 

04-SOLP 183 255 176 Sòlid Prats 

04-SOLM 235 255 196 Sòlid Matollar 

04-SOLS 255 255 255 Sòlid Sense vegetació 

04-SOLC 212 255 191 Sòlid Conreus 

 

 

Figura 4: Elements dels usos del sòl. Font: Pròpia 

 

3. Límit de parc natural 

 Es representa com una línia en que les característiques són: una línia continua 

d’un color verd de 2mm de gruix i transparència del 75%. El gruix de la línia serà gran 

ja que és un element més orientatiu que no físic i, realitzant aquest mètode serà visible, 

però sense destacar per sobre d’altres (Figura 5). 
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Figura 5: Estil de línia del límit de parc natural. Font: Pròpia 

 

4. Corbes de nivell 

Les capes que formen el corbat tenen colors marrons i seran totes elles línies continues. 

La única diferència que hi ha entre capa serà la del gruix de la línia. S’utilitza aquests 

tons perquè en la majoria de fonts d’informació ho determinen així i és la manera més 

intuïtiva de visualitzar-ho (Figura 6). 

 Cotes: Amb el fet de ser text ja destaca de les corbes per això no tindrà un gruix. 

Però, les seves característiques com a text estan exposades en l’apartat de la toponímia. 

 Corbes mestres: per destacar-se de la resta tindran un gruix de 0,13mm. 

 Corbes generals: Perquè no destaquin per sobre les mestres es determina un 

gruix de 0,05 i es dóna també transparència del 75% perquè ajudin a ressaltar les corbes 

mestres. Els colors també serà un altre element que ajudarà a presentar aquesta 

diferència, és per això, que s’escollirà diferent tonalitat de marró. 

 

 

Figura 6: Exemple de les corbes de nivell. Font: Pròpia 
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5. Hidrografia 

Per la hidrografia es determina tons blaus per totes les capes, però en aquest cas, per 

mostrar la diferència d’informació ajuda el tipus de línia a utilitzar. Al igual que en el 

cas anterior, els criteris de color són perquè en la majoria de fonts d’informació ho 

determinen així i és la manera més intuïtiva de visualitzar-ho (Figura 7): 

 Canal d’aigua: en el cas dels canals es segueix un estil de traça i punt per 

diferenciar dels rius i torrents. A més del gruix de la línia que serà de 0,1mm. L’estil 

inclourà el punt perquè dóna una visió més artificial de l’element. 

 Estanys: Tant els estanys com les preses tenen les mateixes característiques. La 

diferència es troba en què en una hi ha un mur de contenció presentat en les capes de 

construccions. L’estil de la línia serà continua i el gruix de  la línia de 0,1mm. Per 

remarcar la diferència el to del blau serà diferent 

 Presa: Com he explicat anteriorment tindrà les mateixes característiques que els 

estanys però diferent tonalitat de color.  

 Rius, rieres: la línia serà continua però el gruix serà de 0,2mm. Té aquest gruix 

per marcar la diferència i destacar-lo de la resta d’elements hidrogràfics. 

  Torrents: per no confondre dels rius, els torrents tindran un gruix de 0,1mm per 

diferenciar-se dels rius i l’estil de línia contínua per no confondre amb els senders. 

 

 

Figura 7: Estils de línia dels elements hidrològics. Font: Pròpia 
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6. Límits administratius 

 Límit administratiu (nivell 1): el límit provincial l’estil de la línia serà continua 

ja que acompanya al límit comarcal. Per diferenciar-lo el color serà vermellós amb un 

gruix de 1mm i perquè no ens destaqui molt en el mapa li donarem una transparència de 

75%. En aquest cas, com acompanya a una altre línia, perquè vagin sempre 

conjuntament, afegirem una característica de final de línia anomenada entroncament pla. 

 Límit administratiu (nivell 2): el límit comarcal tindrà color negre i un estil de 

creu i doble ralla (Figura 8) per diferenciar-lo de qualsevol altre element lineal. El gruix 

de la línia serà de 0,1. Aquest tipus d’estil de línia fa que no es pugui confondre amb 

elements físics del terreny i la visió és més ràpida i intuïtiva. 

 Límit administratiu (nivell 3): el límit municipal serà semblant al comarcal però 

l’estil serà de creu i ralla (Figura 8), a diferència de la doble ralla del comarcal. També 

el gruix serà de 0,1. 

 

 

 

Figura 8: Exemple dels diferents estils de línia. Font: Pròpia 

 

7. Construccions 

 Elements auxiliars: es representen amb color blanc ja que delimiten espais de 

parcs, jardins, zones esportives que ja tenen una trama i no cal sobre delimitar-los. Tot i 

així, tenen un gruix de 0,05m, el mínim per poder ser visible al mapa (Figura 9). 

 Dipòsit: seguint les característiques dels elements hidrogràfics tindrà color 

blavós. Es representen mitjançant cercles, que és la forma habitual de trobar aquests 

elements sobre el terreny i farà que la seva interpretació sigui més fàcil. També tindrà 

un gruix de 0,05mm. 

 Edificacions: es representen amb to gris per diferenciar d’elements naturals. 

S’utilitza formes quadrades i rectangulars per representar-los amb un gruix de 0,05mm 

per a ser visibles. 
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 Línies elèctriques: com a element lineal té un estil de traça i punt amb tons liles 

per tal que es diferenciï de la resta i no destaqui. El gruix de la línia serà de 0,05 per tal 

de ser visible i no destacar. 

 Preses: el mateix que els dipòsits, però amb un gruix de 0,1 per destacar-lo com 

a mur de la presa. 

 Pont: línia negre com element artificial per marcar inici i final del pont. Amb un 

gruix de 0,05mm . 

 Torre elèctrica: formen part de les línies elèctriques per tant tenen el mateix 

color i es representen amb un quadrat com l’estructura d’edifici. El gruix serà de 0,05. 

 Zones extractives: es representen amb un estil de línia discontinua per tal de 

marcar que és una zona diferent, en aquest cas d’extracció minera o abocadors. El color 

serà el negre i el gruix de 0,05mm. 

Les capes següents: elements auxiliars, dipòsits i edificacions formen polígons tancats, 

els quals es representaren amb trama sòlida del mateix color que les línies de la qual 

formen.  

 

 

Figura 9: Exemple dels elements constructius. Font: Pròpia 

 

8. Vies de comunicació i rutes 

Per diferenciar els tipus de vies es basa en definir diferents colors i diferents gruixos 

depenent la importància de la via. Una característica que portaran totes les capes és 

l’estil de final de línia. Aquest fitxer és per excel·lència on hi haurà més interseccions 

de línies i on començaran i acabaran una a tocar de l’altre (Figura 10). És per això, que 

el final de línia sigui d’entroncament pla: punt de coincidència o la seva continuació en 

una altra. 
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 Carretera asfaltada (nivell 1): té un color vermell i un gruix de 0,6mm. La 

intensitat del color serà del 90% per tal de que no ens sobresurti més del que volem.  

 Carretera asfaltada (nivell 1) auxiliar: serà la capa contorn amb un gruix de 

0,9mm.  

 Carretera asfaltada (nivell 2): les carreteres locals seran de color groc amb un 

gruix de 0,4mm. La intensitat també serà del 90%. 

 Carretera asfaltada (nivell 2) auxiliar: en aquesta el gruix serà de 0,7mm. 

 Carretera asfaltada (nivell 3): té un color grisos amb gruix 0,3mm. 

 Pista forestal: té un color blanc amb un gruix de 0,3mm. 

 Auxiliar de carretera asfaltada (nivell 3) i pista forestal: per tal que les pistes 

forestals i les asfaltades siguin visibles, aquesta auxiliar és una capa contorn la qual és 

negre i va per sota les capes anteriors amb un gruix de 0,4mm. Així els marges de la via 

són més visibles a simple vista. 

 Via urbana: el color serà el gris i un gruix de 0,2mm. I en aquesta també serà del 

90% de intensitat de color. 

 Via urbana auxiliar: el gruix serà de 0,3mm. 

 Camí: en aquesta ja no necessitem una capa contorn, i al ser una via més de 

vianants i no tant per cotxes el gruix disminueix i es representa amb 0,15mm.  

 Corriols: tenen el mateix gruix que els camins, 0,15mm però, per diferenciar-los 

l’estil de la línia serà de traça. 

 

Figura 10: Exemple de les vies de comunicació. Font: Pròpia 

  

El gruix de les línies ve determinat per representar el més fidel possible la realitat, és a 

dir, les vies qualificades amb nivell 1 solen ser principalment vies més amples de tal 

manera que en el nostre mapa tindran un gruix superior a la resta. 

També aquests gruixos es determinen a partir dels criteris mínims de la (Figura 1). En 

aquest cas diu que les dobles línies són visibles en una distància de 0,25mm. Tot i que 

no es treballa amb doble línia per representar les carreteres, sinó que amb la 
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superposició de línies per poder donar el color que es vol, si que es necessita saber la 

distància mínima que han d’estar el contorn de les línies per a ser visibles i entendre-ho 

sobre el mapa. Per tant, aquest contorn haurà de ser 0,05 mm de marge per cada costat 

de la línia principal. Per exemple, en el cas de la capa carretera asfaltada (nivell 2), té un 

gruix de 0,4mm i la que l’envolta de 0,7mm. Des del centre sobresurten (0,7-0,4=0,3), 

és a dir, 0,15 per costat. 

 

 

9. Toponímia i simbologia 

A diferència de la resta de capes en què es defineix el traç de la línia, color, grossor, etc 

els textos els tractarem diferent. Les característiques venen definides pel tipus de text, 

cursiva, negreta, altura, justificant i relació amplada/altura (Figura 11). 

Per entendre el perquè un text té unes característiques o unes altres es descriuen a 

continuació les característiques generals del format del text segons el topònim i la 

col·locació sobre el mapa. 

Com a criteris generals (11): 

1. Les entitats administratives (ciutat, pobles, comarques, etc) i els fenòmens humans 

(esglésies, castells, etc.) es representen en vertical.  

2. Els elements naturals es representen en cursiva. 

3. La dimensió de la lletra la definirem: 

3.1. per les poblacions: segons el nombre d’habitants i l’ordre administratiu de la 

població definirem la dimensió del nom segons importància. 

3.2. Per la resta  d’elements tant naturals com humans, segons criteris d’importància 

del detall topogràfic. 

4. També, per ajudar a donar importància en aquell topònim s’utilitza la característica 

del gruix de la lletra. 

5. Pel que fa a les característiques del justificant i la relació amplada/alçada són més 

aviat per un tema estètic. 

Per a la col·locació dels textos seguirem els criteris següents (12): 

1. Els rius s’han d’etiquetar resseguint la mateixa direcció del riu en la riba nord. Si 

el riu té direcció nord  a surt convé etiquetar-lo en la riba occidental. 

2. Si l’element és puntual i no té una direcció el text es disposarà horitzontalment. 

3. Les serres han de seguir la direcció d’aquestes. 

4. Per les ciutats el millor lloc és a baix i al centre del nucli. Si no es pot situar aquí 

es disposarà a la dreta; i sinó a dalt i centrat. En cas que s’hagués de situar a 

l’esquerra convé col·locar-lo per damunt o per sota, calculant la seva extensió 

per evitar que qualsevol lletra caigui dins la població. 

5. Els pics de les muntanyes s’etiqueten per sobre d’ells i deixant un espai per les 

cotes. 
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Figura 11: Exemple del tipus de text. Font: Pròpia 

10. Quadrícula 

La quadrícula tindrà tons grisos per no destacar de la resta ja que serà la última capa i 

anirà per sobre la resta. També té una trama blanc per amagar tota la informació que no 

entra al mapa i de base on va la informació i dades del mapa (Figura 12). 

 

Figura 12: Exemple dels elements de la quadrícula. Font: Pròpia 
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Un cop definides les característiques de la informació gràfica s’imprimeix la maqueta 

(Figura 13): 

 

 

Figura 13: La maqueta resultant. Font: Pròpia 

  

5.4 ESTUDI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I NATURAL 

Abans de començar camp és important fer un recerca de tots els elements d’interès. 

Aquestes fonts d’informació són: 

1. Turisme de la Vall del Llobregós. (13) 

2. Diputació de Barcelona. (14) 

3. Inventari de patrimoni cultural de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. (15) 

4. Diputació  de Lleida. (16) 

5. Territori de Masies. (17) 

6. Associació cultural de Prades. (18) 

7. Federació  d’Entitats Excursionistes de Catalunya. (19) 

8. Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès. (20) 

9. Senders GR. (21) 

10. Turisme del Solsonès. (22) 

11. Ajuntament de Pinós. (23) 

12. Ajuntament de Torà. (24) 

13. Ajuntament de la Molsosa. (25) 

14. Ajuntament de Riubregós. (26) 

15. La Collita. (27) 
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Les trobades amb els ajuntaments ens servirà: 

1. Per donar a conèixer el projecte en els ajuntaments. 

2. Per demanar informació dels elements d’interès, ja sigui un inventari, catàleg o la 

pròpia memòria. 

3. Demanar contactes amb persones coneixedores de tot territori. Si és possible amb 

més de una i de cada zona. 

Guió utilitzat per a les reunions amb els ajuntaments: 

1. Presentació projecte 

2. Definició de l’àmbit 

3. Que volem de les trobades 

3.1. Marcar patrimoni amb l’ajuda de la gent i si disposen de catàlegs 

3.2. Rutes a promocionar 

3.3. Ubicació de fonts i correcció  de toponímia 

3.4. Ampliar si escau toponímia 

3.5. Cases rurals, masies, hotels 

 

5.4.1 CRITERIS A SEGUIR PER A DETERMINAR ELS ELEMENTS A 

INCLOURE AL MAPA 

La informació dels elements d’interès s’obté en les pàgines web dels ajuntaments, 

associacions del municipi i en biblioteques llibres recomanats des dels ajuntaments. En 

el cas de Torà, per exemple hi ha l’Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i 

Artístic de la Segarra (28) fet per la gent de la comarca i a Pinós hi ha el catàleg de béns 

a protegir realitzat per la generalitat i obert a consulta des del Pla d’Ordenació 

Urbanístic Municipal (POUM). (29) 

Un cop reunida tota la informació, degut a que cada document valora els elements 

d’interès seguint criteris diferents es defineixen uns criteris per tractar la informació per 

igual 

Els criteris a seguir seran: 

1. Fonts totes. 

2. Elements naturals tots (gorgs, salts d’aigua, fagedes, arbres destacats, etc.). 

3. Elements determinats d’alta importància com a bé cultural d’interès nacional 

(BCIN). 

4. Pel que fa a la resta d’elements proposats com a bé cultural d’interès local 

(BCIL) es destaca elements arquitectònics: les ermites, capelles i cementiris 

aïllats i dels nuclis de població. 

5. Com  que és terra de masies no es poden incloure totes degut a una sobre 

informació del mapa. Per tant es segueix el criteri d’aquelles masies que en el 

seu conjunt inclogui altres elements destacables com una capella, un molí o una 

torre, per exemple. 

6. Els elements arqueològics (necròpolis, tombes, dòlmans, etc.), com que també 

no es poden incloure tots, el criteri seguit és: 

a. Els més representatius 

b. Més ben conservats 
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5.4.2 SENYALITZACIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS EN LA 

MAQUETA 

Per senyalitzar els elements en la minuta hi ha diverses opcions per fer-ho: 

1. Una manera és subratllar, marcar, encerclar els noms dels elements que surt en 

el mapa i/o la zona on creiem  trobar-la. 

2. Una altre opció és el mateix que el cas anterior, però afegint una enumeració i, 

tenint una taula amb la definició de cada element. 

3. Una última opció consisteix en situar amb simbologia els elements on les 

descripcions indiquen i/o les coordenades ens situen. En el cas que l’element no 

sigui de fàcil situació es pot ajudar encerclant, determinant així, un radi 

aproximat de la posició. 

La opció tercera és la utilitzada en aquest treball. 

Per la simbologia existeix el document Conventional Signs de SwissTopo (30) de 

simbologia estàndard en l’àmbit excursionista. Es crea una simbologia representativa i 

semblant al document font, però sempre hi ha elements diferents segons la zona 

geogràfica. Per a la realització de la simbologia no hi ha normativa estipulada, per tant, 

es crea de manera lògica i més representativa a la realitat (Figura 14). 

 

Figura 14: Exemple de la simbologia utilitzada. Font: Pròpia 

 

Un problema que es troba alhora d’introduir els elements d’interès al mapa és la 

conflictivitat entre documents font de la posició geogràfica dels elements. És a dir, 

agafant un element d’una font i seguint la seva descripció et trobes en situacions en què 

una altre font el té també cartografiat, però no encaixa la representació amb la 

descripció del indret i també els noms en què s’anomenen. Això s’anomena discordança 

geogràfica. 

 

5.5 CRITERIS DELS ITINERARIS 

Un itinerari és un recorregut indicat sobre el mapa per tal de resseguir un trajecte apte. 

En termes generals els criteris per definir els itineraris es basaran en: 



Cartografia per a excursionistes: mapa a escala 1 : 30.000 de la serra de Pinós i 

valoració  de la metodologia utilitzada per a la realització de mapes temàtics 33 

 

1. Els punts de partida. 

2. Elements d’interès a visitar. 

3. Durada: ve determinada per: 

3.1. Km. 

3.2. Desnivell. 

3.3. Tipus de vies. 

 

5.6 TREBALL DE CAMP 

El treball de camp consisteix en comprovar sobre el terreny tot allò que es voldrà 

representar al mapa: camins, pistes, carreteres, fonts, ponts, esglésies, monuments, etc. 

Per a dur a terme aquesta tasca segons el tipus de treball o mapa podem utilitzar 

diferents metodologies. 

1_Opció: per mapes d’orientació. 

Consisteix en passar per cada un dels camins per petits o grans, fàcils o difícils que 

siguin de tot l’àmbit i complementat amb ortofoto. 

Pros: es fa la comprovació de tots els senders, camins i elements com: tanques, ponts, 

filats, pals indicadors, arbres característics, etc. representats en el mapa.  

Contres: costós en temps. 

S’utilitza en els mapes d’orientació. Són mapes d’escala 1 : 10 000 o 1 : 5 000 on hi 

apareix qualsevol element, tots els camins i discontinuïtats dels propis camins que hi 

puguin haver. Solen ser mapes amb un àmbit poc extens, per tant, lo costós que podria 

ser en temps no serà l’inconvenient del mètode. 

Aquest mètode no s’adequa el tipus de mapa que es fa en aquest treball i és per això que 

s’utilitza aquesta altre metodologia. 

   

2_Opció:  per mapes excursionistes: 

Consisteix en resseguir els senders implementats, senyalitzats, el disseny de les rutes 

pròpies i d’altres senders. 

Es comprovaran els principals elements d’interès. Per a la comprovació d’aquests 

elements ens servirà per resseguir senders i pistes no comprovats anteriorment. 

D’aquesta manera la superfície recorreguda és major.  

 També es complementarà amb ortofoto. 

Pros: la comprovació del terreny és força extensa de tot l’àmbit. És eficient tant 

econòmicament com temporalment. 

Contres: requereix una bona planificació i la carència està en els senders més petits. 

Mètode més utilitzat en el camp de la cartografia per escales de 1 : 10 000 a 1 : 50 000. 

Et permet recórrer bona part de l’àmbit i amb la ortofoto realitzes la comprovació total. 

Es pot dir que amb la ortofoto pots realitzar una bona comprovació ja que les pistes i 

camins d’una certa amplada a simple vista són visibles. 



34 Cartografia per a excursionistes: mapa a escala 1 : 30.000 de la serra de Pinós i 

valoració  de la metodologia utilitzada per a la realització de mapes temàtics 

 

5.6.1 PER CONCRETAR 

El procés que s’utilitza en aquest treball és el mètode 2 exposat anteriorment. Es 

divideix en dos parts: 

1 part: 

Es recorre aquells camins, senders, pistes, etc. implantats i senyalitzats en el territori, 

per exemple els GR o PR. Dins dels camins implementats s’inclou el disseny de les 

rutes proposades. 

Aquests camins s’anomenen referència, ens servirà per a la ubicació nostre dins de 

l’àmbit del mapa i és el que segur que s’ha d’haver comprovat sobre el terreny per a 

poder-ho implementar al mapa. 

 

2 part: comprovar els elements d’interès, estrictament necessaris (fonts, dolmens, 

tombes) 

Alhora de comprovar aquests elements es procura resseguir d’altres senders no 

recorreguts en la primera part per tal de fer una comprovació més extensa. 

 

3 part: complementar oficina 

Finalment a la oficina es revisarà per mitjà de la ortofoto la resta de camins no 

recorreguts al camp. Bàsicament es comprovarà: 

1) Pistes principals 

2) elements principals (esglésies, masos, molins)  

 

Apèndix 

La carència d’aquest procés és que en un percentatge baix de senders pot quedar sense 

comprovació. 

 

5.6.2 EXEMPLE DEL PROCÉS DE TREBALL 

En la figura següent (Figura 15), en verd surt representat un itinerari plantejat en el 

mapa. Aquesta ruta serà resseguida durant la jornada per tal de comprovar que els 

camins siguin correctes i els elements estiguin ben col·locats. Es resseguirà amb el GPS 

gravant un track i guardant waypoints en cada punt d’interès, ja sigui elements, ermites, 

fonts com els canvis de camins, pistes, senders, etc. 
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Figura 15: Itinerari plantejat. Font: Pròpia 

 

Un cop recorregut la ruta es passen les dades a l’ordinador i es realitza la correcció 

conjuntament amb la ortofoto. En la figura adjunt en carbassa es representa el recorregut 

realitzat durant la jornada i en groc la comprovació per ortofoto (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Tipus de correcció: en carbassa la comprovació per camp en groc per ortofoto. Font: Pròpia 
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Es pot veure una petita diferència de recorregut entre la ruta original i la resultant 

(Figura 17). 

 

La ruta resultant fa una petita volta direcció el Puigventós d’aquesta manera es 

visualitzaran des d’aquest punt. 

En la figura següent (Figura 18) es veu la maqueta ja treballada en la seva totalitat. 

 
Figura 18: Comprovació dels camins del mapa. Font: Pròpia 

Figura 17: Comparació entre la ruta planteja i la comprovada. Font: Pròpia 
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Les dades d’aquest treball de camp són (Taula 9): 

Taula 9: Dades del treball de camp 

Nombre de dies Dia Km recorreguts 

1 04/01/2016 10,6 

2 11/01/2016 19,4 

3 15/01/2016 42,5 

4 16/01/2016 61,1 

5 27/01/2016 44,3 

6 30/01/2016 42,6 

7 31/01/2016 36,9 

8 03/02/2016 45,8 

9 08/02/2016 27,4 

10 17/02/2016 33,1 

11 20/02/2016 43,6 

12 21/02/2016 57,1 

13 25/02/2016 53,8 

14 26/02/2016 29,4 

15 28/02/2016 28,9 

16 04/03/2016 39,0 

17 05/03/2016 38,9 

 

TOTAL KM 654,4 

KM al Dia 38,5 

 

La major part, 70%, ha estat recorregut a peu i el 30% restant amb vehicle. Això és 

degut a que fins que no finalitzes el track, el GPS et ressegueix guardant distàncies 

entre punts errònies. Perquè això no passi es manté el GPS sempre en mode gravant. 
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5.6.3 EQUIP BÀSIC PEL TREBALL DE CAMP 

Per a la realització del treball de camp és interessant disposar sobre el terreny del 

següent material (Figura 20): 

1. La maqueta del mapa. 

2. Una motxilla. 

3. Un llapis. 

4. El GPS. El GPS utilitzat és un eTrex 20 (Figura 19Figura 19) de GARMIN (31), el 

qual les seves característiques tècniques són: 

4.1. Sensor GPS i GLONASS (32). 

4.2. Memòria Interna de 1,7 GB. 

4.3. Bateria de 2 piles AA que donen 25 hores de durada. 

4.4. Antena d’Alta Sensibilitat, receptor GPS  amb WAAS i predicció per 

satèl·lit HotFix (33). 

4.5. Precisió de +/- 3 metres. 

 

 

 

Figura 19: Imatge del eTrex 20 

5. Un frontal. 

6. Impermeable, paravent o anorac segons temporada. 

7. Unes estisores de podar. 

8. Aigua i menjar. 

 

Opcional: 

1. El document en format paper o digital de les descripcions dels elements 

d’interès en cas que siguin dificultosos de trobar. 
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Figura 20: Material de camp 

 

6 CORRECCIÓ I EDICIÓ FINAL 

6.1 CORRECCIÓ 

La correcció es tracte d’afegir, eliminar o rectificant els camins, les construccions, els 

rius, etc. és a dir, tots els elements comprovats a camp i completant amb la ortofoto. 

Aquest procés es pot realitzar simultàniament amb les sortides a camp per anar 

descarregar feina de despatx. 

6.2 EDICIÓ FINAL 

Consisteix en treballar les capes del caixetí, la quadrícula, simbologia i la toponímia. 

6.2.1 EL CAIXETÍ 

En el caixetí s’edita la portada, contraportada, l’enumeració i numeració de les rutes.   

6.2.2 LA QUADRÍCULA 

Consisteix en prepara les coordenades del mapa per a la situació de l’excursionista i la 

llegenda dels elements del mapa. 

6.2.3 SIMBOLOGIA I TOPONÍMIA 

Un cop realitzat el treball de camp i comprovats tots els elements d’interès col·locarem 

la simbologia corresponent de cada element. També es modifica la toponímia degut a la 

comprovació de topònims sobre el terreny, noms duplicats, afegir-ne de nous, etc. 

 

7 IMPRESSIÓ I CONTROL DE QUALITAT 

L’últim pas en la realització de cartografia temàtica és la impressió. 
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7.1 PROVES D’IMPRESSIÓ 

Durant la primera part de l’edició es realitza les primeres proves dels gruixos de línia i 

colors per a tenir una maqueta de camp en condicions de com es veuria en el resultat 

final. Un cop realitzat l’edició, abans de portar a impremta i al tiratge, es realitzen 

proves per acabar d’ajustar les tonalitats de color del conjunt d’elements del mapa i 

imprimir una prova a color amb el paràmetres de referència i nivells de color per alhora 

de la impressió a impremta. 

7.2 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de portar a impremta s’ha de realitzar un control de qualitat. És el control per 

detectar possibles errades lògiques i no lògiques. És un procés imprescindible per a un 

bon producte final. Aquestes errades poden ser noms mal escrits, textos superposats i 

tots els continguts temàtics introduïts al mapa. Aquest control el du a terme alguna 

persona diferent a l’autor. En el cas que el mapa fos un encàrrec per un client,  aquest 

també entraria en el control i validació del producte final. 

 

 

7.3 IMPREMTA 

Un cop passat el control de qualitat es du a impremta pel tiratge i la distribució. 

El procés és: 

1. Traspàs de l’arxiu definitiu. 

2. Impremta passa pels seu software per ajustar a les seves màquines i retorna el 

fitxer. 

3. Aprovació per part del editor. 

4. Es fa el tiratge i es controla la impressió in-situ (tipus de paper i qualitat, escalà, 

que els colors ajustats són els requerits als paràmetres determinats). 
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8 CONCLUSIONS 

Primer de tot s’ha realitzat una planificació de tot el procés per a l’adequació dels 

terminis de cada fase. I la primera conclusió que es treu són les dificultats que sorgeixen 

i que provoquen una replanificació dels terminis del procés. Es tenen dificultats 

principalment al inici amb la definició de l’àmbit degut a l’adequació del patrimoni, els 

punts d’accés i la dimensió del paper. Una altre dificultat que s’ha produït és l’augment 

de patrimoni d’interès degut a una bona documentació i la dificultat en la selecció 

d’aquest. 

Degut a que no tot pot ser representat en el mapa, és per això que és necessari seguir uns 

criteris. Tant per la selecció del patrimoni com per a la informació gràfica a representar 

en el mapa. 

Aquests criteris són molt importants abans de començar a realitzar el mapa ja que 

determinen la informació a comprovar a camp, és a dir, segons aquests criteris es 

realitza una maqueta del mapa que serà amb el qual ens desplaçarem per la zona 

realitzant el treball de camp. Depenent de la informació a comprovar a camp ens 

determinarà els terminis i els costos d’aquesta fase del procés. 

Un factor que és important per la planificació del treball de camp, dins de la mateixa 

temàtica de muntanya, és la singularitat del paisatge, és a dir, no és el mateix fer mapa 

de zones planes amb un d’alta muntanya.  

Pel que fa a les especificacions tècniques es determina que les característiques dels 

gruixos de línies, alçades de lletres i d’altres  característiques tenen uns criteris per a la 

visualització en cada escala dels mapes temàtics i segons l’element que es vulgui 

representar. També, la producció de cartografia temàtica conté una part artística perquè 

el resultat tingui una bona imatge i sigui atractiu per a l’usuari, però sempre seguint com 

a base de les especificacions tècniques.      

Es pot constatar de la importància del treball de camp. No pel quilometratge que  hom 

pot recorre sinó de la forma en que es recorre. Depenent de la temàtica es conclou 

diferents mètodes de treballar sobre el terreny.  

Pel que fa a la situació del patrimoni com en la col·locació de la toponímia s’observa 

una contradicció segons la font. Aquest fet dificulta la cerca sobre el terreny fins i tot 

afectant a la planificació. 

Per això, és important una bona font per a la cerca dels elements d’interès i el contacte 

amb la gent per a una bona ajuda sobre el terreny. 

És per tot això que es pot concloure que per cada cartografia temàtica es segueix uns 

criteris determinats. És a dir, en el cas de la cartografia excursionista s’utilitza unes 

escales diferents a la utilitzada per a mapes de curses d’orientació. També, la informació 

a representar a cada temàtica serà diferent tant gràfics com de patrimoni. 

La conclusió final s’extreu del compliment dels terminis de la planificació. Es pot dir, 

que el temps emprat per a cada fase del procés ha seguit de manera més fidel als 

terminis plantejats: 

1. Format i àmbit 10% 

2. Estudi 15% 

3. Treball de camp 20% 

4. Edició final 35% 
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5. Impressió 5% 

Per tant, amb aquest treball s’ha comprovat que la metodologia emprada per assolir 

l’objectiu ha sigut la correcta. 
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10 AGRAÏMENTS 

Aquest treball no seria possible sense el suport dels ajuntaments de: 

 Pinós 

 Torà 

 Castellfollit de Riubregós 

 La Molsosa 

El més sincer agraïment al suport i disposició donada en qualsevol cosa i moment 

durant aquest temps. 

 

També agrair molt especialment a la seva gent, a en Xavier Sunyer, a en Jaume, en 

Mingo, Cal Fustegueres, Cal Soldevila, a en Marià, en Magí, a l’Arnau de Prades, entre 

d’altres, disposada a atendrem, ajudar-me i obrir la porta de casa seva per la recerca de 

camins, senders, patrimoni i toponímia de cada zona. 

 

I a en Salvador  i Monteditorial per oferir la possibilitat de realitzar un somni. 
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11 COMPETÈNCIA TERCERA LLENGUA: ANGLÈS 

11.1 THE FILES AND THE LAYERS 

11.1.1 THE FILES 

The files will be accompanied of a final number in order to know the last version 

updated, for example 0-REF_1, 0-REF_2... 

11.1.2 THE LAYERS 

The number before each layer (03-VIAU) will reference the type of element of the 

drawing, that is to say, if it is a text, a point, a line, etc. See (Taula 4) to know which 

number is associated with each element: 

 
Table 4: Description of the enumeration 

Numbering Description of the enumeration 

01 Stamp 

02 Text 

03 Line 

04 Weave 

05 Elements 

06 Points 

07 Images 

 

The layers worked (Taula 5): 

 
Table 5: Characteristics of the different layers 

LAYER COLOUR STYLE OF TEXT 
HEIGHT (h) / 

SCALE (s) 
DEFINITION 

00-aux 255 Continue  Auxiliary lines 

00-LIMP 220 Continue  Auxiliary lines 

01-LEGE 15 Continue  Lines of legend 

01-QUAU 8 Continue  Grid 

01-LEGL 9 tx_leg_dades h=46 Text data of the map 

02-text-llegenda 9 Text-símbol h=36 Text of the legend 

02-COTA 32 tx_cota h=40 Text of contour line 

02-TXTB 170 tx_times_NK h=50 Text marsh, lakes, pond 

02-TXTCOM 133 tx_arial_N h=200 Text region 

02-TXTF 170 tx_romand h=43,33 Text sources 

02-TXTH 131 tx_romanc h=43,33 Text heritages 

02-TXTLL 133 tx_romand_K h=40 Text places 

02-TXTM 131 tx_arial h=40 Text farms 
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02-TXTP1 131 tx_arial h=62,5 Text village (level 1) 

02-TXTP2 131 tx_arial h=50 Text village (level 2) 

02-TXTPLCL 131 tx_times_K h=50 Text plains, mountain pass 

02-TXTR 170 tx_times_NK h=62,67 Text rivers 

02-TXTSE 131 tx_times_NK h=50 Text hills 

02-TXTT 170 tx_times_K h=50 Text torrents 

02-TXTTU 131 tx_times_NK h=50 Text peaks, mounts 

02-TXTTUCOTA 131 tx_cota h=40 Text heights of peaks, mounts 

03-SOLB 103 Continue  Forest 

03-SOLP 100 Continue  Meadows 

03-SOLM 65 Continue  Scrub 

03-SOLS 133 Continue  Without vegetation 

03-SOLC 61 Continue  Crops 

03-LIMTN 91 Continue  Limit of a natural park 

03-CDND 30 Continue  Master contour lines 

03-CDNE 31 Continue  General contour lines 

03-HIDC 140 Trace and point s=0,05 Channel of water 

03-HIDE 160 Continue  Lake, pond 

03-HIDP 152 Continue  Limit of the water in a marsh 

03-HIDR 150 Continue  River 

03-HIDT 151 Continue  Torrent 

03-LIMC 130 Lmtac s=300 Administrative limit (level 2) 

03-LIMM 40 Lmtam s=300 Administrative limit (level 3) 

03-LIMP 10 Continue  Administrative limit (level 1) 

03-CONAUX 248 Continue  Auxiliary element, garden, parks 

03-COND 153 Continue  Water tank, pond 

03-CONE 11 Continue  Building 

03-CONP 172 Continue  Frontal wall of the marsh 

03-CONPT 19 Continue  Bridge 

03-VIAP 210 Continue  Forest track 

03-VIACP 211 Continue  Auxiliary forest track and paved road (level 3) 

03-VIAR 12 Continue  Main road (level 1) 

03-VIAR2 14 Continue  Auxiliary Main road (level 1) 

03-VIACM 42 Continue  Mountain road 

03-VIACR 60 HIDDEN 2 s=0,1 Footpath 

03-VIAB 50 Continue  Country road (level 2) 

03-VIAB2 13 Continue  Auxiliary country road (level 2) 

03-VIAU 254 Continue  Urban road 

03-VIAU2 250 Continue  Auxiliary urban road 

03-VIAC 252 Continue  Paved road (level 3) 

03-VIAGR 242 Points s=1 Long -distance trail 

03-VISAL 214 Points s=1 Way of salt 

03-RUT_PINOS 51 Points s=1 Routes of Pinos 

03-RUT 20 HIDDEN 1 s=0,4 Route 

04-auxrell 255 Continue  Weaves 

04-CONAUX 71 Solid  Auxiliary element, garden, parks 

04-COND 153 Solid  Pond, water tank 
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04-CONE 11 Solid  Buildings 

05-TXTTU 132 Continue h=50 Points heights 

05-SIME 1 Continue  Symbolism 

05-VIAE 131 ARIAL-N h=28 Text roads 

 

0. Reference 

In the source file the layers used are named auxiliary, since they are layers of lines to 

delimit the frame of work. This frame is used as to work the necessary information of 

the map and to finish the adjustment of the field. In that case, if it we are talking about a 

map for trekking use, it leaves a 1km adjustment. The reasons to leave this at 1km and 

not more are the following: 

1. If we leave a larger digit it would be necessary to have an enough powerful 

machine in order to being able to work with such large amount of information. 

2. It already carries out more information than it is needed. 

 

1. Stamp 

In the stamp there are the routes, the cover, the logo and the title of the map. 

 

2. Uses of the soil 

Regarding the uses of the soil the classification is the following: 

1. Forest: zones of extension of trees without separation of species. 

2. Meadows: zones of natural grass and of pasture. 

3. Scrub: zones of low vegetation. 

4. Without vegetation: unproductive. 

5. Cultivation: Zones worked for the natural exploitation. 

 

3. Limit of Natural Park. 

In this file there is a layer that corresponds to the line of Natural Park. 

 

4. Contour lines 

Regarding the contour lines, there are 3 layers established: 

1. The heights: they will form part the heights of the contour lines. 

2. Master curves: they are those of a thicker stroke and bear the height in order to 

facilitate the reading. 

3. General curves: they are all the contour lines which are not the master ones. 

It is determined an equidistance of 20 metres in the contour lines in order to no to  

overload the map of information. And the master curves will be marked each 100 

metres. 

 

5. Hydrography 
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There are possible manners to divide and classify the information on the hydrography. 

Find in the lines below the definitions of the dictionary, (5) in this particular case, the 

hydrography is classified as follows: 

1. Water channel: all water that is piped. 

2. Lakes, ponds: constitute the lakes or ponds, areas stagnated of natural water. 

3. Marsh: Those will be the areas with artificial closed water. 

4. Rivers: Those will include all the main water rounds and the most continuous 

water rounds. 

5. Torrents: Are the occasional and high gradient water rounds. 

 

6. Administrative limits 

Will distinguish, in this particular case: 

1. Administrative limit level 1, corresponds to the limits between provinces. 

2. Administrative limit level 2, references the regional limits. 

3. Administrative limit level 3, will be the limits between municipalities. 

 

7. Buildings 

Find in this file all the elements that do reference to the buildings, elements built by the 

man: 

1. Auxiliary elements: they will comprise the urban auxiliary elements, gardens, 

parks, football fields, sportive zones... 

2. Water tanks: they are the water tanks or artificial ponds. 

3. Buildings: They are the buildings, both existent and under construction or even 

in ruins. 

4. Marsh: Delimit the limit of the water for a building. 

5. Bridge: buildings that allow the step above surfaces of water or others. 

Also we will find layers doubled owed yet these not only are represented with lines but 

also with plots. That is to say, these layers are not linear but delimit that it is a polygon. 

These layers are the auxiliary elements, the waters tank and the buildings. 

 

8. Roads and routes 

In this file there are the roads and routes. According to the characteristics of the area 

and the help of the dictionary definitions (5) we carried out the following classification: 

1. Main road (level 1): major roads or expressways, dual carriageway with security 

elements and along the road. Speed (100-80km / h) than 6 meters wide. 

2. Local road (level 2): double the road basic network elements safety width of 6 

meters. 

3. Paved road (level 3): less than 6 meters wide road with just two for the passage 

of vehicles, with fewer safety features (no fence, painting). 

4. Urban roads: roads within the villages. 

5. Forest track: longitudinal strip of a road not paved suitable for the passage of 

cars. 
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6. Mountain road: natural routes, rural paths and widths and, therefore, easy to 

follow. 

7. Footpath: narrow roads suitable only for pedestrians, which can only happen one 

person after another and in some cases are difficult to follow. 

 

9. Place names and symbols 

Regarding the names, classification will be based on the type of element to represent: 

1. Geographic features hills, plains, mountain pass. 

2. Natural places: natural with certain names, a forest, a shade, etc. 

3. Peaks, mounts. 

4. Heights: covering heights that accompany the names of the peaks, or mounts. 

According to various hydrographical elements: 

1. Sources. 

2. Ponds. 

3. Rivers. 

4. Torrents. 

Stocks and administrative boundaries. Classified according to the degree of importance: 

1. Regions. 

2. Towns (Level 1): are the population nucleus exceeding 100 inhabitants. 

3. Towns (Level 2): are the population nucleus lower than 100 inhabitants. 

Highlight other places, farmhouses, historic features and modern buildings: 

1. Historic and archaeological: understand the remarkable elements such as 

churches, castles... 

2. Farmhouses: call the names of houses, farms and houses outstanding territory. 

3. Modern Buildings: include the naming of roads. 

 

10. Grid 

The grid represents: 

1. UTM grid coordinates. 

2. A mark with geographic coordinates. 

3. The legend of the map elements. 

4. The datum used. 

5. The map projection. 

6. The orthometric height reference. 

7. The convergence of the grid. 

8. The magnetic declination. 

9. The annual variation of declination. 

10. The scale of the map. 
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11.1  CARTOGRAPHIC RULE 

To define the mapping rule is based on a graphic coefficient. This coefficient indicates 

the minimum display elements with the naked eye. Mainly there are certain rules 

defined to represent each element. Also, there is a part of the elements of composition. 

In (Figure 1) on page 6 says, for example, a line on the white paper at a distance of 

30cm from the eye must have a thickness of 0,05mm; or drive a graphic element 

squared minimum is 0,25mm (Table 6). (2) 

 
Table 10: Graphic minimum size of the different elements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From these data bases are to define the thickness of the lines and items on our map. Not 

to say that all lines must have this thickness, but this is the minimum for viewing. To 

continue the process of generalization will use this feature to ensure consistency and 

harmonization on our map. 

 

11.1.1 THICKNESS PRINT 

We try to set up a file where AutoCAD described the characteristics of each element: 

color, line thickness and other characteristics, which also apply to print. This file is also 

called "plumilla." 

We consider scaling factor used for editing AutoCAD. This feature is used to display 

the line style in the program and see for example the spacing between trace and trace 

and adjust it to the final performance. 

Below is a table (Table 7) which forms the print thickness mapping according to the 

rule explained above. 

 
Table 11: Characteristics of the different layers with thicknesses print 

LAYER COLOUR STYLE OF TEXT 
HEIGHT (h) / 

SCALE (s) 

PLOT 

(%) 
DEFINITION 

01-LEGE 250 Continue   Lines of legend 

01-QUAU 8 Continue   Grid 

01-LEGL 9 tx_leg_dades h=46  Text data of the map 

02-text-llegenda 250 Text-símbol h=36  Text of the legend 

02-COTA 48 tx_cota   Text of contour line 

ELEMENT GRAPHIC SIZE (mm) 

Square 0,25 

Line 0,05 

 Double line 0,25 

Point 0,15 

Dashed line 0,1 
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02-TXTB 150 tx_times_NK   Text marsh, lakes, pond 

02-TXTCOM 250 tx_arial_N  80 Text region 

02-TXTF 150 tx_romand   Text sources 

02-TXTH 250 tx_romanc   Text heritages 

02-TXTLL 250 tx_romand_K  80 Text places 

02-TXTM 250 tx_arial   Text farms 

02-TXTP1 250 tx_arial   Text village (level 1) 

02-TXTP2 250 tx_arial   Text village (level 2) 

02-TXTPL 250 tx_times_K   Text plains, mountain pass 

02-TXTR 150 tx_times_NK   Text rivers 

02-TXTSE 250 tx_times_NK   Text hills 

02-TXTT 150 tx_times_K   Text torrents 

02-TXTTU 250 tx_times_NK   Text peaks, mounts 

02-TXTTUCOTA 250 tx_cota   Text heights of peaks, mounts 

03-LIMTN 91 Continue 2 75 Limit of a natural park 

03-CDND 48 Continue 0,13  Master contour lines 

03-CDNE 48 Continue 0,05 75 General contour lines 

03-HIDC 162 Trace and point 0,1  Channel of water 

03-HIDE 162 Continue 0,1  Lake, pond 

03-HIDP 152 Continue 0,1  Limit of the water in a marsh 

03-HIDR 162 Continue 0,2  River 

03-HIDT 162 Continue 0,1  Torrent 

03-LIMC 250 Lmtac 0,1  Administrative limit (level 2) 

03-LIMM 250 lmtam 0,1  Administrative limit (level 3) 

03-LIMP 11 Continue 1 75 Administrative limit (level 1) 

03-CONAUX 255 Continue 0,05  Auxiliary element, garden, parks 

03-COND 150 Continue 0,05  Water tank, pond 

03-CONE 253 Continue 0,05  Building 

03-CONP 170 Continue 0,1  Frontal wall of the marsh 

03-CONPT 250 Continue 0,05  Bridge 

03-VIAP 255 Continue 0,3  Forest track 

03-VIACP 250 Continue 0,4  Auxiliary forest track and paved road (level 3) 

03-VIAR 10 Continue 0,6 90 Main road (level 1) 

03-VIAR2 250 Continue 0,9  Auxiliary Main road (level 1) 

03-VIACM 250 Continue 0,15  Mountain road 

03-VIACR 250 HIDDEN 2 0,15  Footpath 

03-VIAB 50 Continue 0,4 90 Country road (level 2) 

03-VIAB2 250 Continue 0,7  Auxiliary country road (level 2) 

03-VIAU 254 Continue 0,2 90 Urban road 

03-VIAU2 250 Continue 0,3  Auxiliary urban road 

03-VIAC 252 Continue 0,3  Paved road (level 3) 

03-VIAGR 242 Point 0,5 75 Long -distance trail 

03-VISAL 214 Point 0,5 75 Way of salt 

03-RUT_PINOS 96 Point 0,5 75 Routes of Pinos 

03-RUT 20 HIDDEN 1 0,5 75 Route 

04-COANUX 71 Solid   Auxiliary element, garden, parks 

04-COND 150 Solid   Pond, water tank 
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04-CONE 253 Solid   Buildings 

05-TXTTU 250 Continue 0,2  Points heights 

07-IMDE 256 Continue   Image digital elevation model 

05-SIME 1 Continue   Symbolism 

 

1. Box 

Due to the diversity of information there is a layer that determines the color of all 

information but is chosen by design. This should take no longer take a color used in 

another drawing layer (Figure 2). 

  

Figure 21: Image general of the box. Source: Own 

In the image below you can see the detail of the different elements of the box (Cover, 

back cover and legend symbols): (Figure 3) 

 
 

Figure 22: Details of the box elements. Source: Own 
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2. Land use 

Being a surface file, this file have a considerable weight, because of the work 

methodology will be different. This file is not worked with the joint program of the 

other layers but is working with GIS software, ArcGIS in this case. The result is an 

image obtained (Figure 4). The features in GIS are (Table 8): 

 

Table 12: Features of the layers of the land use 

LAYER COLOUR (RGB) STYLE OF TEXT DEFINITION 

04-SOLB 183 235 185 Solid Forest 

04-SOLP 183 255 176 Solid Meadows 

04-SOLM 235 255 196 Solid Scrub 

04-SOLS 255 255 255 Solid Without vegetation 

04-SOLC 212 255 191 Solid Crops 

 

 

Figure 23: Elements of land use. Source: Own 

 

3. Limit of natural protected area 

It is represented as a line that features are: a continuous line of 2mm of thick, green 

color and transparency of 75%. The thickness of the line will be great because it is an 

element illustrative that not physical, making this method will be visible, but others 

stand out (Figure 5). 
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Figure 24: Line style of the limit of natural protected area. Source: Own 

 

4. Contours line 

The layers forming the curved have brown colors and all lines will continue. The only 

difference between the layers is the thickness of the line. Use these tones because most 

sources of information as well as determine and is more intuitive way to visualize it 

(Figure 6). 

The heights: Because is a text already stand out than the curves. For this reason not have 

a thick. But its features are displayed as text in the section of the names. 

Master curves: to stand out from the rest have a thickness of 0,13mm. 

General curves: Why not stand out from the master determines a thickness of 0.05 and 

also gives 75% of transparency to help master emphasize curves. The colors will also be 

another element that will help make this difference is why we chosen a different shade 

of brown. 

 

  

Figure 25: Example of the contour lines. Source: Own 
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5. Hydrography 

Hydrography is determined by the blue for all the layers, but in this case, to show the 

difference information helps line type to use. As in the previous case, the rule are color 

because most sources of information as well as determine and is more intuitive way to 

visualize it (Figure 7): 

Channels: in the case of the channels follows style and trace point to differentiate the 

rivers and torrents. In addition to the thickness of the line will be 0,1mm. The style 

includes the point because it gives a more artificial element. 

Lake: Both lakes and marsh have the same characteristics. The difference is that there is 

a retaining wall constructions presented in layers. The style of the line will continue and 

line thickness of 0,1mm. To emphasize the difference will be different tone blue. 

Marsh: As I explained above that have the same characteristics of lakes but a different 

tone of color. 

Rivers: the line will continue but will be 0,2mm thick. Does this thick to make a 

difference and stand out from the other hydrographical elements. 

Torrents: the torrents will have a thickness of 0,1mm to differentiate themselves from 

the rivers and the continuous line style for not to be confused with the trails. 

  

Figure 26: Line styles of hydrographical elements. Source: Own 

 

6. Administrative boundaries 

Administrative boundary (level 1): the provincial border style line will continue as it 

accompanies the boundary of the district. To differentiate the color will be red with a 

thickness of 1mm and because we do not stand a lot in the map will give a 75% of 

transparency. In this case, as accompanies another line, because they are always 

together, adding a feature called final line-up joint. 

Administrative boundary (Level 2): limit local black and have a style of cross and 

double trace (Figure 8) to differentiate it from any other linear element. The line 

thickness is 0.1. This type of line style makes cannot be confused with the physical 

elements of the terrain and the view is fast and intuitive. 
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Administrative boundary (level 3): The local municipal limit will be similar to the style 

but will cross and trace (Figure 8), unlike the double trace of level 2. Also, the thickness 

is 0.1. 

 

 

 Figure 27: Example of different style of line. Source: Own 

 

7. Construction 

Auxiliary elements: are represented by white spaces delimited as parks, gardens, sports 

areas that already have a plot and do not need to define them on. However, they have a 

thickness of 0,05m, the minimum to be visible on the map (Figure 9). 

Pond: following the hydrographic characteristics of the elements will be blue. Are 

represented by circles, which is the usual way to find these items on the ground and 

make interpretation easier. It will also have a thickness of 0,05mm. 

Buildings: are represented by gray tone to differentiate natural elements. Square and 

rectangular shapes used to represent them with a thickness of 0,05mm to be visible. 

Power lines: as a linear style has a trace point and purple tones so that it differs from the 

rest and not stand out. The line thickness is 0.05 to be visible and stand out. 

Marsh: the same of ponds, but with a thickness of 0.1 to stand out it as a wall of the 

marsh. 

Bridge: black line as artificial element to mark the beginning and end of the bridge. The 

thickness is 0,05mm. 

Pylon: part of the power lines therefore have the same color and are represented as a 

square building structure. The thickness is 0.05. 

Extraction areas: are represented by a dashed line style to mark an area that is different, 

in this case mining or landfills. The color is black and the thickness of 0,05mm. 

The following layers: auxiliary elements, ponds and buildings are closed polygons, 

which are represented with the same color as solid plot lines that form. 
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 Figure 28: Example of building elements. Source: Own 

 

8. Communication channels and routes 

To differentiate the types of routes based on defining different colors and different 

thicknesses depending on the importance of the road. One feature that will bring all the 

layers is the style end of line. In this file will be more lines and intersections where one 

begins and ends next to another (Figure 10). This is why the line endings junction plane: 

point coincidence or its continuation in another. 

Paved road (level 1): color red and has a thickness of 0,6mm. The color intensity is 90% 

so that we do not protrude more than you want. 

Auxiliary paved road (level 1): boundary layer is a 0,9mm thick. 

Paved road (level 2): local roads are yellow with a thickness of 0,4mm. The intensity is 

also 90%. 

Auxiliary paved road (level 2): This is the thickness of 0,7mm. 

Paved road (level 3): has a gray color with 0,3mm thickness. 

Track: has a white color with a thickness of 0,3mm. 

Auxiliary paved road (level 3) and track: to the forest tracks and paved visible, this is an 

auxiliary boundary layer which is black and below the previous layers with a thickness 

of 0,4mm. So the margins of the road are visible to the naked eye. 

Urban road: color is gray and 0,2mm thick. And this will also be 90% of color intensity. 

Auxiliary urban road: will 0,3mm thickness. 

Mountain road: This no longer need a layer boundary, and was a more pedestrian and 

car both decreased and the thickness is represented 0,15mm. 

Footpath: they have the same thickness as roads, 0,15mm however, to differentiate the 

style of the line will trace. 
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Figure 29: Example of roads. Source: Own 

 

The thickness of the lines is determined to represent faithfully as possible the reality, it 

is says, roads classified level 1 usually mainly roads wider so that our map will have a 

thickness greater than the rest. 

Also these thicknesses are determined based on the minimum rule (Figure 1). In this 

case says that the double lines are visible at a distance of 0,25mm. Although it works 

with double line to represent the roads, but the overlapping lines to give the color you 

want, if you need to know the minimum distance that must be the contour lines for 

understand and be visible on the map. Therefore, this outline will be 0.05 mm margin 

on each side of the main line. For example, in the case of paved road layer (level 2) has 

a thickness of 0,4mm and 0,7mm of the surrounding. From the center stand out (0.7 to 

0.4 = 0.3), it is says, 0.15 for side. 

 

9. Place names and symbols 

Unlike the other layers which define the outline of line, color, thickness, etc. the texts 

will be about different. The characteristics are defined by the type of text, cursive, bold, 

height, justification and value width / height (Figure 11). 

To understand why a text has characteristics or other characteristics outlined below the 

general format of the text as name and placement on the map. 

As a general rule (11): 

1. The administrative entities (city, towns, countries, etc) and human phenomena 

(churches, castles, etc.) are represented vertically. 

2. The natural elements are represented in cursive. 

3. The size of the letter defines: 

3.1. For stocks: according to the number of inhabitants and the administrative order 

of the population define the size of the name according to importance. 

3.2. For other elements both natural and human rule of importance of topographic 

detail. 
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4. Also, to help give importance to that name using the characteristic thickness of the 

letter. 

5. Respect at the characteristics of proof and the relation width / height are more of a 

cosmetic issue. 

To placement of the text are recognized as follows (12): 

1. The rivers are labeled along the same lines in the north bank of the river. If the river 

is labeled north should leave it to the western border. 

2. If the item is punctual and does not have a direction the text horizontally. 

3. The hills will have followed the direction of these. 

4. Cities are down the best place and the center of town. If you cannot locate here will 

have the right; but above and centered. If that had been placed on the left should be 

place it above or below, with its extension to avoid any letter falls within the 

population. 

5. The mountain peaks are labeled above them and leaving a space for the levels. 

 

  

Figure 30: Example of the type text. Source: Own 
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10. Grid 

The gray grid will not stand out from the rest because it is the last layer and go over the 

rest. It also has a white weave to hide any information that does not enter the base map 

and where information and map data (Figure 12). 

 

  

Figure 31: Example of the elements of the grid. Source: Own 


