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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

El present document correspon a l‘estudi del model digital del terreny que ha permès servir de 

base cartogràfica per la modelització hidràulica del baix Ter, elaborat dins del treball final de grau 

"Estudi hidrològic i hidràulic de la desembocadura del baix Ter” (TFG).  

 

Aquest document exposa i explica la selecció i operacions realitzades amb l’objectiu de fer un 

anàlisi de qualitat de les bases cartogràfiques disponibles, seleccionar-ne una i fer la manipulació 

per a la seva incorporació al models hidràulic, atès que per l’elaboració i execució d’aquest, cal 

un equilibri entre obtenir uns resultats amb un grau de precisió elevat i que el model sigui una 

eina operativa i àgil. Això en gran mesura dependrà de les dimensions de la cel·la emprada. 

 

Disposar d’una bona cartografia base és essencial per a qualsevol estudi. Aquest fet encara 

queda més palès quan cal realitzar una modelització hidràulica, ja que els resultats del flux de 

l’aigua poden quedar modificats com a conseqüència de la cartografia emprada. 

 

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en l’exercici de les seves competències, 

estableix i manté les bases i sèries cartogràfiques de Catalunya, entre les quals es troben els 

models digitals d’elevacions del terreny (MDT o MET). Es tracta de malles regulars d’una 

determinada àrea geogràfica amb informació altitudinal ortomètrica del terreny, que en funció del 

pas de malla l’error en l’altimetria és major o menor. 

 

L’ICGC ofereix diversos models digitals d’elevacions que es diferencien, bàsicament, en el 

mètode de captura i tractament posterior de les dades de base i, conseqüentment, en la seva 

representativitat i precisió finals. 
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2 ÀMBIT D'ESTUDI 

 

L’àmbit d’estudi correspon a la plana del delta del Ter (48,5 km2) inclosa entre les poblacions de 

Verges (extrem nord-oest) i la Bisbal d’Empordà (extrem sud-oest), i pel Massís del Montgrí 

(extrem nord-est) i les Muntanyes de Begur (extrem sud-est), Baix Empordà. 

 

 
Figura 1.- Àmbit d’estudi interès de la desembocadura del Ter . Font: Elaboració pròpia sobre la topografia 

E1:5.000 de l’ICGC i el mallat que composen els fulls ED50. 
 

3 METODOLOGIA 

 

La metodologia per a la selecció i processat de la cartografia és un procés seqüencial que 

implica en primer lloc, anàlisis, síntesis i comparativa dels diferents models digitals del terreny i, 

en segon lloc, introduir les modificacions al MDT per tal d'aconseguir una topografia el màxim de 

representativa de l'àmbit estudiat i dels condicionants hidràulics existents. 
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3.1 Anàlisi comparativa de la cartografia base 
 

A l’àmbit del baix Ter hi ha disponibles tres bases digitals, són el MDT 5x5 v2.0, el MDT 2x2 v1.0 

(LIDAR) i el MDT 1x1 v1.0 (LIDAR). A L’apartat 4 s’expliquen les característiques de les bases 

disponibles. 

 

S’ha realitzat una comparativa altimètrica, i a més a més, a l’àmbit del Molí del Mig, s’ha 

contrastat la informació cartogràfica amb un aixecament topogràfic específic, per tal de concloure 

quina serà la base cartogràfica utilitzada per les diferents modelitzacions hidràuliques. 

 

3.2 Processat del MDT 
 

Un cop triat el MDT cal fer una sèrie d’operacions per a millorar i adequar la representació de 

determinat tipus d’elements que poden condicionar el flux. 

 

3.2.1 Incorporació d’edificis al MDT 
 

Els edificis no surten representats en els mapes digitals d'elevacions de l’ICGC. Per tal de tindre 

en compte l'efecte hidràulic que generen els edificis, bàsicament hi hauria dues alternatives: 

• La primera alternativa consistiria en treure del model digital del terreny tots els edificis, és 

a dir, crear un espai buit de contingut en tots els punts del model on hi ha un edifici, 

d'aquesta manera el programa representarà aquestes zones amb un valor nul, igual com 

si hi hagués unes parets infinites on l'aigua no pot traspassar. Es fonamenta amb la 

hipòtesis que l'aigua no pot sobrepassar els edificis. 

• La segona alternativa per modificar el model digital del terreny, és introduint l'alçada real 

dels edifici. Aquesta opció és una clara representació de la realitat, no cal fer cap 

hipòtesis. 

Tenint en compte l’ús de la cartografia final, s'ha escollit la segona opció, modificar el model 

digital del terreny representant els edificis amb la seva alçada real. 

 

Les edificacions s’obtenen de la base topogràfica vectorial 1:5000 de l’ICGC disponible en fulls 

descarregables en diversos formats a http://www.icc.cat/vissir3/ Catàleg i descàrrega. 

 

3.2.2 Modificació errors topogràfics al MDT 
 

Cal esmenar aquells punts del MDT, on bàsicament la cota z, no correspon a la realitat 

observada en les diferents visites a camp i a la realitat del terreny. Aquests punts majoritàriament 
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corresponen a soterraments, punts singulars d’estructures com ponts o passarel·les, els quals 

creen un relleu o una obstrucció al flux al riu o afluent estudiats.  

 

S'han identificat els punts singular (infraestructures i estructurals) dins el territori, per poder 

focalitzar els punts on probablement s'hagi de fer una modificació en el model digital del terreny. 

 

A més a més s’ha aprofitat per contrastar també amb la informació de les edificacions 

incorporades, per veure que en aquest procés no s’hagi comès algun error, per exemple degut a 

un soterrament (antic molí), s'ha de rebaixar l'alçada (z), dels píxels que es troben davant de la 

riera obstruint el flux de l'aigua. 

 

 
Figura 2.- Exemple modificació MDT amb ràster a l’alçada del Molí del Mig, on l’edifici incorporat no té 

en compte un soterrament existent. Font: Elaboració pròpia 

 

Es veu una clara obstrucció al flux, aigües amunt del Molí del Mig, sobre la riera del Ter Vell.  

S'ha de rebaixar l'alçada (z) de l’edifici, ja que aquest obstrueix completament el flux. El resultat 

de la modificació s’observa a la següent figura: 
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Figura 3.- Resultat modificació MDT amb l'eina SIG (ràster Editor). Font: Elaboració pròpia 

 

En cas de dubte de la cota o dubte de l'existència o no d'error en la topografia, s'ha de verificar 

amb una visita a camp. 

 

3.2.3 Modificació per incorporar capa del mar al MD T 
 

Per representar la cota del mar en els models, s’ha pres la línia de costa descrita per l'Institut 

cartogràfic de Catalunya i s’hi ha afegit la capa del mar (aproximadament 1 Km d’amplada de 

mar), ja que si no, s’estaria cometent un error en els models, que no representarien la realitat, ja 

que el flux d'aigua en arribar a la línia de costa no sortiria del model i es començaria a embassar; 

en canvi, si afegim la capa del mar, amb la corresponent cota del mar, el flux d'aigua que sortís 

del model, desbordaria a la cota del mar, la qual circumstància podria crear variacions de calat i 

velocitats del flux, que poden ser circumstancialment importants per l'estudi del Baix Ter. 

Dit això, el següent apartat mostra els passos que s'han seguit per incorporar aquesta capa de 

mar al model digital del terreny, el qual ja té incorporades les edificacions i les modificacions del 

terreny pertinents fetes a l'apartat 2 d'aquest mateix annex. 

 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea   
  

 

Annex 02 – Estudi del model digital del terreny 

 
11 

 
Figura 4.- Ràsters units a la línia de costa. Font: Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Font: Elaboració pròpia. 

 

3.3 Eines de sistemes d’informació geogràfica (GIS)  

Per a la realització de les diverses operacions GIS s’ha emprat l’ArcGIS 10. Aquest és un 

programa comercial d’ampli ús. 

Les eines emprades per l'avaluació de les diferències altitudinals que existeixen entre els 

diferents MDTs a l’àrea d’estudi, ha estat l’aplicatiu anomenat “l'àlgebra de mapes”. El 

procediment de quantificació de les diferències altimètriques aplicat consisteix en la resta 

(aritmètica) dels models a avaluar i l’anàlisi estadístic bàsic del fitxer resultant. L’operació 

s’efectua en entorn ArcGIS 10 mitjançant la calculadora ràster (Map Algebra Tool). Es requereix 

l’extensió Spatial Analyst. Per altre banda, per modificar els errors topogràfics del model digital 

del terreny, s'ha utilitzat l'eina Raster Editor, la qual permet modificar l'altimetria de les cel·les 

definides pel ràster utilitzat, així es pot, modificar de forma ràpida i eficaç. Per afegir i unir la capa 

de mar, s'ha utilitzat l'eina Mosaic to New Raster (Data Management) 
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4 SÍNTESI DE LES CARACTERÍSTIQUES BASE TOPOGRÀFICA 

 

4.1 Característiques del MDT 5x5  
A continuació es presenten les característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de 

Catalunya 5x5 metres v1.0: 

 

 
Figura 5.- Detall del MDT 5x5 a l’àmbit del Baix Ter sobre mapa 

d’ombres. Amb contorn blau l’àmbit de modelització. Font: Elaboració 

pròpia 

 

Pas de malla 5 metres  

Font de les 

dades 

Base Topogràfica de Catalunya -5M v2.0. A partir de perfils, 

cotes altimètriques, línies de trencament de pendent i corbes de 

nivell. 

Àmbit  Catalunya 

Exactitud 

altimètrica 
Error mitjà quadràtic 0,9 m 

Observacions Veure especificacions tècniques completes a:  

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-

geoinformacio-ICC/Especificacions-tecniques 

Nombre de cel·les per l’àmbit de modelització 

(cobriment del 100%) 

1.944.784 

Taula 1.- Característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 5x5 metres (MET 5) v2.0. Font: 

Institut cartogràfic de Catalunya 
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4.2 Característiques del MDT 2x2  
A continuació es presenten les característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de 

Catalunya 2x2 metres: 

 

 

Figura 6.- Detall del MDT 2x2 a l’àmbit del Baix Ter sobre mapa d’ombres. Amb contorn blau l’àmbit de 

modelització. Font: Elaboració pròpia 

 

Pas de malla 2 metres  

Font de les 

dades LIDAR (2007) 

Àmbit  Catalunya 

Exactitud 

altimètrica 
Densitat de punts 0,3/m2 

Error mitjà quadràtic 0,15 m 

Observacions Projecte LidarCAT. 

Edició automàtica (abreujada) de les dades. 

Nombre de cel·les per l’àmbit de modelització 

(cobriment del 100%) 
12.154.472 

Taula 2.- Característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 2x2. Font: Institut cartogràfic de 

Catalunya 
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4.3 Característiques del MDT 1x1 
 

A continuació es presenten les característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de 

Catalunya 1x1 metres: 

 

 
Figura 7.- Detall del MDT 1x1 a l’àmbit del Baix Ter, sobre mapa d’ombres. Amb contorn blau l’àmbit de 

modelització i amb línia vermella l’àmbit del Molí del Mig. Font: Elaboració pròpia 

 

Pas de malla 1 m  

Font de les 

dades 
LIDAR (any 2003) 

Àmbit  PEFCAT 

Exactitud 

altimètrica 

Densitat de punts 1/m2 

Error mitjà quadràtic 0,15 m 

Observacions Projecte PEFCAT. 

Edició manual (estàndard) de les dades. Entre d’altres: 

· Eliminació de vegetació baixa. 

· Recuperació de vores de rius i canals. 

Nombre de cel·les p er l’àmbit de modelització 

(cobriment del 92%) 

44.743.996 

Taula 3. - Característiques bàsiques del Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 1x1. Font: Institut cartogràfic de 

Catalunya 
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4.4 Aixecament topogràfic específic 

En el marc del procés d’adequació/ampliació de l’establiment hoteler el Molí del Mig, la propietat 

encarregà a l’enginyer tècnic agrícola especialitzat en topografia Josep Pascual i Massaguer 

l’elaboració d’una topografia de detall (1:2.000) de l’àmbit de les seves instal·lacions. El resultat 

és una topografia en format CAD en la qual es detallen espacialment les instal·lacions del citat 

establiment i el seu entorn. La captura de dades altimètriques es realitzà en base a punts 

geodèsics oficials, a més del concurs d’una xarxa d’itineraris altimètrics pròpia que procurà un 

error final de mesura (coordenades X, Y i Z) inferior als 10 cm. 

 

 
Figura 8.- Aixecament topogràfic de les instal·lacions de l’hotel el Molí del Mig i el seu entorn immediat. Font: Josep 

Pascual i Massaguer. 

5 SÍNTESIS DELS RESULTATS 

5.1 Diferències entre el MDT 2x2 vs MDT 5x5 
 

De la comparativa entre els MDTs 2x2 vs 5x5 s’observa, en colors grocs-vermells (valors 

negatius) indica valors superiors del MDT 2x2 respecte el MDT 5x5, mentre que la franja blava 

(valors positius) expressa el cas invers. En conjunt, el MDT 5x5 presenta valors més baixos que 

el MDT 2x2 (predomini dels valors grocs i vermells), especialment en l’àmbit est i sud-oest del 

mapa de resultant. Tot i la variabilitat espacial dels resultats, els sectors on es concentren els 
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valors superiors del MDT 5x5, són aquelles àrees amb relleus més pronunciats (Montgrí, 

Muntanyes de Begur) i a l’oest, per sobre del Ter, en un àmbit pròxim al riu. 

 

 

Figura 9.- Diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 2x2 a l’àrea d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 
 

La diferència entre els dos ràsters, es representa a la taula següent. 

 

Taula 4.- Distribució de les diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 2x2 a l’àrea d’estudi. Font: Elaboració 

pròpia. 

 

Per tal de poder analitzar en més detall la diferència entre tots dos ràsters, es realitzen 

uns talls en el territori per comparar les diferències altimètriques en diversos espais de 

l'àmbit d'estudi, i així doncs, aconseguir unes conclusions del ràster a escollir. 
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Figura 10.- Mapa de seccions. Font: Elaboració pròpia 

 

Amb aquestes tres seccions s’observa la distribució espaial ja comentada al primer paràgraf i per 

tant ajuda a les conclusions de que, en la primera secció al nord-oest, hi ha un predomini del 

MDT 2x2, i en canvi, a les dues seccions pròximes a la desembocadura, està igualat excepte en 

alguns punts on el MDT 5x5 és més irregular. 

 

La distribució per rangs i els estadístics dels resultats obtinguts així ho corroboren; la mitjana 

dels valors resultants de la resta dels MDTs és de -0’6 m. La majoria de valors obtinguts es 

concentren entre -0,25 i -2,5 m. 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter (Figura 9) 

que es correspondrien a les motes de protecció del riu, i que queden reflectides de manera 

semblant o amb la mateixa precisió tant al MDT 5x5 com al MDT 2x2. 
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Figura 11.- Perfils de la secció A amb les dos bases 2x2 i 5x5. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 
Figura 12.- Perfils de la secció B amb les dos bases 2x2 i 5x5. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 13.- Perfils de la secció C amb les dos bases 2x2 i 5x5. Font: Elaboració pròpia 

 

 

De les característiques pròpies de cada base es constata que la precisió altitudinal de les dades 

LIDAR al MDT 2x2 és superior a les del MDT 5x5. Els errors estimats són de 0,15 m en bases 

LIDAR contra els 0,9 m del MDT 5x5. 

o El MDT 5x5, en conjunt i per l’àrea tractada, presenta valors altitudinals inferiors que la 

base 2x2. La distribució de les diferències no és homogènia tot i que sí es poden identificar 

zones amb concentració de diferències en un mateix sentit (groc-vermells o blaus). 

o La distribució i magnitud de les diferències, especialment entre les dues bases LIDAR i el 

MDT 5x5, podrien comportar diferències locals significatives en els resultats del model 

d’inundabilitat. 

o Les bases 5x5 i 2x2 recullen les motes del Ter en tota la seva extensió (fet rellevant per 

simulacions d’inundabilitat). 

o A les bases LIDAR, amb una incidència més elevada al MDT 2x2, es poden observar, 

acotats a parcel·les, valors altitudinals del terreny anormalment alts (+1 m) degut, 

probablement, a la presència de vegetació mitjana-baixa, efecte que no s’hauria corregit de 

forma efectiva en el tractament/classificació de les dades d’origen.  

o Els punts singulars de tipus infraestructures lineals (motes, carreteres, rius...), estan 

representades amb major precisió i detall en la base topogràfica del MDT 2x2. 
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5.2 Diferències entre el MDT 1x1 vs MDT 2x2 
La franja groc-vermella (negatius) indica valors superiors al MDT 1x1 respecte el MDT 2x2 

mentre que la franja blava (positius) expressa el cas invers. 

 

 

Figura 14.- Diferències entre el MDT 2x2 i el MDT 1x1 a l’àmbit d’influència. Font: Elaboració 

pròpia. 

 

Figura 15.- Diferències entre el MDT 2x2 i el MDT 1x1 a l’àmbit del Molí del Mig. Font: Elaboració 

pròpia 

 

Histograma: 
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Figura 16.- Distribució de les diferències entre el MDT 2x2 i el MDT 1x1 a l’àrea d’estudi. Font: 

Elaboració pròpia. 

 

El MDT 2x2 i el MDT 1x1 presenten, en conjunt, valors similars. La major part de les diferències 

es concentren al rang dels 10 cm (positius i negatius). Es pot observar com les àrees amb 

diferències més pronunciades (especialment amb valors negatius d’entre -1 i -2,5m) es 

concentren “delineant” límits parcel·laris. Aquesta circumstància s’interpreta com a fet indicatiu 

de que la reclassificació i correcció del terreny amb presència de cultius, vegetació baixa-mitjana, 

etc. (pròpia de tractament de dades LIDAR) no hauria estat resolta satisfactòriament en tots els 

casos). 

 

La distribució per rangs i els estadístics dels resultats obtinguts reflecteixen els aspectes 

comentats anteriorment: (a) la similitud entre les dues bases i, (b) l’anomalia en la freqüència de 

valors d’entre -1 i -2,5 m de diferencial. La mitjana dels valors resultants de la resta de MDT és 

de -0’26 m. La majoria de valors obtinguts es concentren entre -0,1 i +0,1 m. 

 

En l’àrea d’especial atenció (àmbit pròxim al Molí del Mig) apareixen majoritàriament valors 

d’entre -0,1 i +0,1 metres envoltant casos puntuals de parcel·les amb diferencials superiors al 

metre en ambdós sentits (taronges per valors superiors al MDT 1x1 i blaus per valors superiors 

al MDT 5x5). 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter que es 

correspondrien a les motes de protecció del riu que no quedarien reflectides al MDT 1x1 i sí, en 

canvi, al MDT 2x2. 
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5.3 Diferències entre el MDT 5x5 – MDT 1x1 

La franja groc-vermella (negatius) indica valors superiors al MDT 1x1 respecte el MDT 5x5 

mentre que la franja blava (positius) expressa el cas invers. 

 

 

Figura 17.- Diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 1x1 a l’àrea d’estudi. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 18.- Diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 1x1 a l’àmbit del Molí del Mig. Font: Elaboració 

pròpia 

 

Histograma: 

 

Figura 19.- Distribució de les diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 1x1 a l’àrea d’estudi. 

Font: Elaboració pròpia 

 

El MDT 5x5 presenta, en conjunt, valors més baixos que el MDT 1x1 (predomini dels valors groc-

vermells), especialment en l’àmbit est i sud-oest del mapa resultant. Els sectors on es 

concentren els valors superiors per del MDT 5x5 són el nord-est, per sobre del Ter, i a l’oest en 

un àmbit pròxim al riu. 

 

La distribució per rangs i els estadístics dels resultats obtinguts així ho corrobora; la mitjana dels 

valors resultants de la resta dels MDTs és de -0’54 m. La majoria de valors obtinguts es 

concentren entre -0,1 i -2,5 m. 

 

L’àrea d’especial atenció (àmbit pròxim al Molí del Mig) presenta una elevació areal superior al 

metre del MDT 1x1 respecte el MDT 5x5. 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter que es 

correspondrien a les motes de protecció del riu que no quedarien reflectides al MDT 1x1 i sí, en 

canvi, al MDT 5x5. 
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5.4 Síntesis dels resultats diferència a l’àmbit de l Moli del Mig 
 

Tal i com s’ha realitzat en l'àmbit estudiat, l’avaluació de les diferències entre les bases 

altitudinals s’efectua mitjançant àlgebra de mapes, concretament restes (aritmètiques) de les 

bases a avaluar.  

 

5.4.1 Síntesis de les diferències a l’àmbit del Mol í del Mig entre MDT 5x5 – MDT 1x1 
 

La franja groc-vermella (negatius) indica valors superiors al MDT 1x1 respecte el MDT 5x5 

mentre que la franja blava (positius) expressa el cas invers. 

 

 
Figura 20.- Diferència entre el MDT 5x5 i el MDT 1x1 a l’àmbit del Molí del Mig. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

L’àrea d’especial atenció (àmbit pròxim al Molí del Mig) presenta una elevació areal 

superior al metre amb el MDT 1x1 respecte el MDT 5x5. 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter 

que es correspondrien a les motes de protecció del riu que no quedarien reflectides a 

al MDT 1x1 i sí, en canvi, al MDT 5x5. 
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5.4.2 Síntesis de les diferències a l’àmbit del Mol í del Mig entre MDT 5x5-MDT 
2x2 

 

 
Figura 21.- Diferències entre el MDT 5x5 i el MDT 2x2 a l’àmbit del Molí del Mig. Font: 

Elaboració pròpia  

 

Presenta una elevació areal superior al metre el MDT 2x2 respecte el MDT 5x5. 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter que es 

correspondrien a les motes de protecció del riu que no quedarien reflectides al MDT 1x1 i sí, en 

canvi, al MDT 2x2. 

 

5.4.3 Síntesis de les diferències a l’àmbit del Mol í del Mig entre MDT 2x2 – MDT 1x1 
 

La franja groc-vermella (negatius) indica valors superiors al MDT 1x1 respecte el MDT 2x2 

mentre que la franja blava (positius) expressa el cas invers. 
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Figura 22.- Diferències entre el MDT 2x2 i el MDT 1x1 a l’àmbit del Molí del Mig. Font: Elaboració pròpia 

 

En l’àrea d’especial atenció (àmbit pròxim al Molí del Mig) apareixen majoritàriament valors 

d’entre -0,1 i +0,1 metres envoltant casos puntuals de parcel·les amb diferencials superiors al 

metre en ambdós sentits (taronges per valors superiors al MDT 1x1 i blaus per valors superiors 

al MDT 5x5). 

 

Cal remarcar les franges blau-fosc que apareixen a cada costat del tram baix del Ter que es 

correspondrien a les motes de protecció del riu que no quedarien reflectides al MDT 1x1 i sí, en 

canvi, al MDT 2x2. 

 

5.4.4 Resultats de l'anàlisi comparatiu 
 

L’anàlisi comparatiu de les bases altitudinals per l’àrea d’especial atenció (Molí del Mig) es 

complementa amb una sèrie de perfils topogràfics comparatius: 

 

A les 4 gràfiques s’observa la similitud entre els perfils corresponents al MDT 1x1 i el MDT 2x2 

(corbes vermella i verda respectivament) trencada bruscament en aquells casos puntuals on es 

travessen parcel·les amb correcció altitudinal deficient (presència de cultiu, vegetació baixa-

mitjana, etc.) per alguna de les dues bases. 
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Figura 23.- Situació dels perfils topogràfics a l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració pròpia 

 

 
Figura 24.- Perfils de la secció A-A’ amb les tres bases del MDT. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 25.- Perfils de la secció B-B’ amb les tres bases del MDT i la topografia de detall. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 
Figura 26.- Perfils de la secció C-C’ amb les tres bases del MDT i la topografia de detall. Font: 

Elaboració pròpia 
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Figura 27.- Perfils de la secció D-D’ amb les tres bases del MDT i la topografia de detall. Font: 

Elaboració pròpia 

 

La corba corresponent al perfil amb base MDT 5x5 resta majoritàriament per sota de les altres de 

forma més o menys acusada, arribant a prendre diferències de 2 metres. 

6 MODIFICACIÓ MODEL DIGITAL DEL TERRENY (MDT) 

 

Atès que per l’elaboració i execució del model numèric d’inundabilitat del Baix Ter es requereix 

com a base de treball un model digital del terreny, resultats amb un grau de precisió elevat, i que 

el model sigui una eina operativa i àgil, s’ha optat pel MDT 2x2 com a informació de partença, tal 

i com es justifica a les conclusions. 
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6.1 Modificació MDT incorporació d'edificis 

 
Figura 28.- Ràster MDT 2x2 resultant amb edificis incorporats. Font: Elaboració pròpia 

 

Obtenim els resultats següents, restant els dos ràsters: 

 
Figura 29.- Comparativa ràster 2x2 Lidar original amb el ràster 2x2 amb edificis incorporats. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 30.- Diferència entre ràsters LIDAR (2x2) i LIDAR modificat amb edificis 

 

La gràfica representa la diferència entre els dos ràsters; entre el model digital del terreny amb els 

edificis incorporats i el model primari extret del ICGC, en la taula no està representada el nombre 

de cel·les que no tenen diferència d'altura entre els dos ràsters. Pels càlculs estadístics tampoc 

s'ha comptabilitzat les cel·les que tenen diferencia zero metres. 

Majoritàriament la diferència entre els dos ràsters és positiva, els negatius no són simbòlics, ja 

que representen un 0,005 per cent del total. Per tant, la conclusió és que el MDT amb edificis té 

una alçada superior mitjana de 12,5 metres respecte el MDT sense edificis. En conclusió és un 

resultat lògic, ja que s'ha incorporat edificis dins l'àmbit d'estudi. 

 

6.2 Modificació MDT per errors topogràfics 
Capa de punts de possibles modificacions abans de les visites a camp, sobre el model digital del 

terreny final. 

 

Figura 31.- LIDAR 2x2 amb els edificis incorporats, conjuntament amb els punts singulars (Estructures i 

Infraestructures). Font: Elaboració pròpia 
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Capa de punts modificats, sobre el model digital del terreny final. 

 

  
Figura 32.- Localització dels punts que es modificaran en el model digital del terreny (amb edificis). Font: Elaboració 

pròpia 

 

 
Figura 33.- Ràster resultat ja amb la modificació del model digital del terreny realitzada dels punts escollits en la 

figura anterior (amb edificis). Font: Elaboració pròpia 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea   
  

 

Annex 02 – Estudi del model digital del terreny 

 
33 

 

6.2.1 Comparativa LIDAR 2X2 (amb edificis) i LIDAR 2X2 (modificat errors) 
 

Obtenim els resultats següents, restant els dos ràsters: 

 
Figura 34.- Resultat de la diferència de ràsters, entre 2x2 amb edificis i 2x2 amb edificis i modificació d'errors 

topogràfics. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2 Síntesis de resultats 
 

 

Taula 5.- Diferència entre ràsters modificació errors MDT. Font: Elaboració pròpia. 
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A la gràfica no està representat el zero, és a dir, la no diferència entre ràsters, ja que no es 

podrien apreciar les columnes necessàries per desenvolupar l'estudi (el ser les modificacions un 

% tan petit). 

 

Tots els punts on ha estat modificat el model digital del terreny, es poden veure il·lustrats 

bàsicament de color negre entre 0 i 1,5 metres amb positius, ja que majoritàriament les alçades 

del MDT Lidar amb edificis modificat són menors que les del MDT Lidar amb edificis no 

modificat, això es produeix perquè s'ha modificat bàsicament ponts i soterraments, es 

modificaven aquests punts rebaixant l'alçada del model en els ponts, ja que tenien representat el 

taulell, i en el cas dels soterraments es rebaixaven les alçades dels edificis, en els casos de 

soterraments com són antics molins. 

 

Es poden diferenciar també petits talls de color vermell, valors negatius, on el MDT Lidar amb 

edificis no modificat són menors que el MDT Lidar amb edificis modificat. Aquestes modificacions 

són majoritàriament possibles increments d'alçada del model digital del terreny tot representant 

murs i motes, les quals el vol lidar no representa em precisió, degut a possibles ombres 

d'extenses zones forestals damunt la mota i/o mur. 

 

6.3 Modificació del MDT per incorporar capa del mar  

 

Figura 35.- Resultat del retall del model digital del terreny amb mar. Font: Elaboració pròpia 
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7 CONCLUSIONS  
 

7.1 Conclusions de les bases topogràfiques 
 

o S’ha considerat oportú efectuar una anàlisi comparativa preliminar dels 3 models digitals 

d’elevacions elaborats per l’ICGC i disponibles per l’àrea a modelar. A més a més, s’ha 

analitzat en les immediacions de l’àmbit del Molí del Mig amb una topografia de específica 

de detall. 

o De les característiques pròpies de cada base es constata que la precisió altitudinal de les 

dades LIDAR en els dos ràsters que se’n deriven MDT 2x2 i MDT 1x1 és superior a les del 

MDT 5x5.  

o El MDT 5x5, en el conjunt de l’àrea tractada, presenta valors altitudinals inferiors (de l’ordre 

de 0,5 m) que les bases 2x2 i 1x1, les quals serien molt similars entre elles.  

o Els resultats del model d’inundabilitat projectat al Molí dóna una distribució i magnitud de 

les diferències, especialment importants entre les dues bases LIDAR i el MDT 5x5. 

o Les distribucions espacials dels resultats configuren una àrea envolvent als edificis 

existents amb valors superiors (+1m) en les bases LIDAR respecte la base 5x5. 

o Les bases 5x5 i 2x2 recullen les motes del Ter en tota la seva extensió (fet rellevant per 

simulacions d’inundabilitat), mentre que el MDT 1x1 les contempla de forma interrompuda. 

o L’alta densificació de les dades al MDT 1x1 podria fer inviable la seva incorporació al 

model GUAD2D projectat. 

o La disponibilitat de punts altimètrics d’alta precisió per la zona del Molí del Mig confereix, 

per l’anàlisi comparativa exposada en aquest document, la possibilitat de comptar amb 

punts de control fiables que serveixin de referència vàlida a l’hora estimar l’error de les 

bases analitzades. 

o Atès que per l’elaboració i execució del model numèric d’inundabilitat del Baix Ter es 

requereix com a base de treball un model digital del terreny, resultats amb un grau de 

precisió elevat, i que el model sigui una eina operativa i àgil, s’ha optat pel MDT 2x2 com 

a informació de partença, per fer l'estudi hidràuli c. 

7.1.1 Conclusions del MDT 1x1 

- És la base altitudinal de major detall (alta densitat de punts). La precisió de les dades 

altimètriques de base és elevada. 

- La cobertura territorial no cobreix tot l’àmbit necessari en la modelització hidràulica 

projectada. 

- Un dels principals elements topogràfics a tenir en compte en la modelització, les motes del 
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riu Ter, queda representat de forma discontínua i, per tant, requeriria d’un treball de 

correcció. 

- S’ha detectat un nombre elevat de parcel·les amb valors altitudinals anòmals (a l’alça), 

motivats probablement per la presència de vegetació, que en la modelització actuarien com 

barreres o elements de distorsió del flux; requeriria d’un treball de correcció. 

- El nombre de cel·les a tractar pel model en l’àmbit considerat de modelització requereix 

d’una capacitat computacional (recursos informàtics) molt elevada, fet que apunta a la 

inviabilitat d’incorporació d’aquesta base -com a peça única- en la modelització hidràulica 

pretesa.  

7.1.2 Conclusions del MDT 2x2 

- És una base altitudinal de detall (alta densitat de punts) i precisió elevada. 

- La cobertura de la base -disponibilitat de dades- és de tot Catalunya. 

- La representació d’elements del terreny rellevants en la modelització hidràulica, incloses 

les motes del Ter, és correcta. 

- No obstant, s’han detectat parcel·les amb valors altitudinals anòmals (a l’alça), motivats per 

l’existència de vegetació, que en la modelització actuarien com barreres o elements de 

distorsió del flux, com que són camps de conreu amb una alçada <2 metres, no es 

considera rellevant per modificar-ho. 

7.1.3 Conclusions del MDT 5x5 

o És una base altitudinal amb el detall propi de les dades a partir de les quals s’ha generat, 

escala 1:5000; l’error mitjà és superior a les bases LIDAR. 

o La cobertura de la base -disponibilitat de dades- és tota Catalunya. 

o Representa de forma correcta elements hidràulics com motes i talussos de vials. 

o La densitat del mallat és propícia per a la seva incorporació en els models GUAD2D o 

IBER, de dimensions iguals o superiors a la projectada. 

o De la comparativa efectuada d’aquesta base amb les bases LIDAR es constata que 

existeixen diferències altitudinals d’ordre mètric, amb una distribució més o menys 

aleatòria, en diverses zones del model.  

 

7.2 Conclusions de les modificacions del MDT 
 

S’ha modificat el MDT per a introduir les edificacions i batimetria. A més a més s’han realitzat 

modificacions dels models, idealment s'hauria d'analitzar totes les zones d'especial interès i que 

podien condicionar el flux d’aigua. 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea   
  

 

Annex 02 – Estudi del model digital del terreny 
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9 SIGLES I ABREVIATURES 

 

ED50  European Datum 1950 

 

ICGC  Institut Cartogràfic Geològica de Catalunya  

 

LIDAR  Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging 

 

MDT  Models digitals del terreny 

 

MET   Models digitals d’elevacions del terreny 

 

PEF  Estudi de Planificació d’Espais Fluvials de Catalunya 

 

TFG   Treball final de grau "Estudi hidrològic i hidràulic de la desembocadura del Baix  

  Ter”  

 

PS  Punt singular 

 

 


