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1. INTRODUCCIÓ 
 
La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, estableix que els 
consells comarcals han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 
11.3) existents en llurs àmbits territorials. 
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i el Consell Comarcal del Bages (CCB) van signar un conveni 
de col·laboració en data 2 d’octubre de 2001 per avaluar i establir la metodologia a emprar en la 
realització de l’inventari de la comarca, així com el llistat de les característiques a recollir. Per a 
desenvolupar els acords del conveni, es constituí una Comissió tècnica, formada per tècnics del CCB, 
de l’ICC, de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi 
Ambient (DMA) i del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF)  de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil (DGESC) del Departament d’Interior, que elaborà el document 
“Projecte d’inventari de camins i pistes forestals de la comarca del Bages. Diccionari de dades i 
equipament per a la georeferenciació”. 
 
Les especificacions tècniques de l’inventari, que es detallen a continuació, es basen en el document 
abans esmentat. Els objectius que s’han tingut en compte han estat els següents: 

• Respondre a la finalitat definida per la legislació catalana: Llei 9/95, de 27 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, desenvolupada pel decret 166/1998, de 8 de 
juliol; i ordre MAB/73/2002, de 13 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts destinats als consells comarcals per a la realització dels inventaris comarcals de camins 
rurals i camins i pistes forestals. 

• Recollir la informació necessària per a la gestió i millora dels camins rurals per part dels 
consells comarcals, així com per als plans d’emergències contra incendis forestals del Cos 
de Bombers. 

• Completar la informació de la xarxa de camins a les bases cartogràfiques de l’ICC amb la 
finalitat de proporcionar una  millor cartografia a l’usuari. 

 
Així doncs, les dades que s’hi recullen no només donen compliment al que demana la legislació, sinó 
que contemplen la recollida d’un conjunt més ampli de característiques, de manera que permetin 
completar i classificar de forma idònia la xarxa de camins de les bases cartogràfiques de l’ICC (i, molt 
directament, la de la BT-5M), i també satisfer les necessitats de classificació en altres àmbits 
d’utilització, com els propis consells comarcals, els departaments de la Generalitat de Catalunya i els 
ja esmentats plans d’emergència contra incendis forestals, entre d’altres. Amb aquest objectiu, s’ha 
optat per contemplar característiques el més objectives possible dels elements que descriuen o 
afecten l’estructura del camí, o que en limiten el seu ús, de manera que la seva combinació segons 
regles establertes per l’usuari, permeti obtenir noves classificacions adequades a les necessitats 
d’aquest (com, per exemple, la classificació en camí primari, secundari i terciari que utilitza la 
DGESC). 
 
L’ús d’un mateix plec d’especificacions tècniques per als inventaris de camins de totes les 
comarques, especialment pel que fa a la captura de la informació, permetria obtenir una informació 
homogènia per a tot el territori català amb el benefici que això suposa per a tots els àmbits 
d’utilització. 
 
Han participat en l’elaboració de la revisió inicial d’aquestes especificacions: 
 

- Per part del Consell Comarcal del Bages (CCB), 
Sr. Rufí Cerdán 
Sr. Toni Hernández 

 
- Per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 

Sra. Anna Lleopart 
Sra. Isabel Ticó 
Sr. Julià Talaya 
Sr. Ernest Bosch 
Sr. Miquel Àngel Ortiz 
Sr. Enric Camps 
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Sra. Dolors Barrot 
 

- Per part de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi 
Ambient, 
Sr. Jorge Heras 

 
- Per part de del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF)  de la Direcció General 

d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior, 
Sr. Moisés Galán 

 
S’han considerat les propostes i esmenes realitzades: 
 

- Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) 
Sr. Josep Antoni Rosell 
 

- Per part del Grup de treball per a la coordinació de la Política de camins del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) 
Sra. Montserrat Candini 
Sra. Lourdes Feixa 
Sr. Agustí Andrés 

 
S’han introduït també els acords presos a la reunió feta el dia 5 de novembre de 2002, a l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, i les posteriors esmenes realitzades pels participants. A aquesta reunió hi 
van assistir: 
 

- Per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Sr. Agustí Andrés, Direcció General de Política de Muntanya 
Sr. Jordi Pérez, Direcció General de Carreteres 
 

- Per part del Departament de Medi Ambient 
Sr. Jorge Heras, Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
Sra. Diana López, Secretaria General 
 

- Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Sr. Marino Torre, Direcció General de Desenvolupament Rural 
 

- Per part del Departament d’Interior 
Sr. Jordi Rius, Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
 

- Per part del Consell Comarcal del Bages 
Dr. Rufí Cerdán 
 

- Per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
Sr. Lluís Colomer 
Sr. Julià Talaya 
Sra. Isabel Ticó 
Sra. Dolors Barrot 
Sra. Maria Pla 
Sra. Anna Lleopart 

 
El document resultant ha estat presentat com a proposta a la Jornada d’informació i coordinació del 
projecte ‘Inventari de camins de Catalunya’ amb els consells comarcals, realitzada el dia 19 de 
novembre de 2002 a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
Finalment, s’han completat alguns aspectes  fins a arribar al present document. L’objectiu fonamental 
és que l’Inventari de camins reculli un conjunt d’informació de contingut i amb criteris estandarditzats 
sobre tot el territori de Catalunya. 

6 Institut Cartogràfic de Catalunya
 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Revisió 3 del document 
de la Base de l’inventari de camins rurals i camins i pistes 
forestals de Catalunya v1.0 

Gener de 2003 

 

2. MARC DE REFERÈNCIA 
 
 
2.1 SISTEMA DE REFERÈNCIA 
 
El sistema de referència és el sistema oficial anomenat ED50 (European Datum 1950), establert com 
a reglamentari pel Decret 2303/1970  i constituït per: 
 
• El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 
• Dàtum Potsdam (Torre de Helmert) 
 
Les cotes estaran referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. 
 
El sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica Utilitària de 
Catalunya, essent l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la seva construcció i  
conservació i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs, que són el resultat 
d’una compensació geodèsica. 
 
Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a l’est del meridià 
de Greenwich per a la longitud. A Catalunya, l’origen d’altituds serà el nivell mitjà del mar a Alacant. 
 
 
2.2 SISTEMA CARTOGRÀFIC DE REPRESENTACIÓ 
 
El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversa de Mercator (UTM), 
establerta com a reglamentària pel Decret 2303/1970. 
 
Com que Catalunya és inclosa en el fus 31, es pot garantir la continuïtat de la base sense pèrdua de 
precisió.  
 
La unitat de mesura és el m. La coordenada x tindrà 6 dígits sencers i 2 dígits decimals significatius i 
la coordenada y tindrà 7 dígits sencers i 2 dígits decimals significatius. 
 
 
 
3. MODEL DE DADES 
 
 
3.1 REPRESENTACIÓ  
 
La representació dels fenòmens del món real a la base es fa a través d’objectes als quals se’ls 
associa una representació geomètrica. 
 
3.1.1 Objecte 
 
L’objecte és la representació numèrica a la base del component descriptiu dels diversos fenòmens 
del que es modelen. Cada objecte té un nom, per tal de distingir-lo dels altres objectes, i uns atributs 
que el caracteritzen.  
 
La definició de la base estableix els objectes, els atributs de cada objecte, el conjunt de valors 
possibles per a cada atribut i les relacions entre objectes. 
 
3.1.2 Representació geomètrica 
 
La representació geomètrica és la representació numèrica a la base del component espacial dels 
objectes. 
 
Es contemplen els següents tipus de representació geomètrica: punt i línia. Atès que el model de 
dades és tridimensional, cada vèrtex és representat per 3 coordenades (X,Y,Z). 
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Punt: Terna de coordenades que defineix una posició de l’espai en 3 dimensions. S’utilitza 

com a representació geomètrica d’un element topogràfic percebut com a punt a la 
base.  
 

Línia: Sèrie de dos o més vèrtexs, definits per 3 coordenades, lligats seqüencialment. 
Cada vèrtex marca l’inici o el final d’una línia o bé és el punt d’intersecció entre dos 
segments consecutius dels que formen la línia. S’usa per a descriure 
geomètricament els elements que es perceben com una línia a la base. 
 

 
 
3.2 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LES DADES 
 
3.2.1 Relacions de connexió 
 
La definició de la base fixa l’estructura espacial de les dades, que queda reflectida en les relacions de 
connexió establertes, i especificades en el Diccionari de dades. En els termes marcats per aquesta 
definició, no hi ha d’haver inconsistències topològiques entre les ocurrències dels objectes de la base. 
 
Un extrem d’una ocurrència d’un objecte connecta amb un extrem d’una ocurrència del mateix o d’un  
altre objecte quan les seves coordenades (X,Y,Z) coincideixen. Les connexions només es poden 
produir entre extrems.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Connexió. Els cercles representen vèrtexs intermedis de les línies, els quadrats representen  
vèrtexs extrems. 
 
 
S’ha d’entendre, però, que el fet de que hi hagi una relació de connexió establerta no implica que 
absolutament tots els extrems de les línies estiguin connectats; implica que els que han d’estar 
connectats ho estan. 
 
3.2.3 Relacions entre unitats d’organització de les dades 
 
Es garanteix la connexió topològica i la continuïtat semàntica de tots els objectes de la base entre 
unitats adjacents.  
 
 
3.3 MODEL  DE DADES LÒGIC 
 
El model lògic de dades contempla 6 objectes, el segment de vial, el tram de vial, el vial, les 
afectacions a l’estructura del vial, les limitacions especials i els punts singulars en camins ramaders.  
 
El segment de vial té una representació geomètrica tipus línia i uns atributs associats. El tram de vial, 
format per segments de vial, i el vial, format per trams de vial, prenen la component espacial del tram 
de vial i només tenen atributs associats. Els objectes afectacions a l’estructura del vial, limitacions 
especials i punts singulars en camins ramaders tenen representació geomètrica tipus punt  i atributs 
associats. 
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El model de dades  lògic és el següent: 
 
 
 

 

Geometria: punt 

Geometria: punt 

Geometria: punt 

Geometria: línia 
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3.3 MODEL DE DADES FÍSIC 
 
A continuació s’inclouen les taules que implementen el model de dades. El Diccionari de dades dóna, 
entre d’altres, la descripció dels atributs i la codificació dels valors possibles  per als que són de 
domini fixat. 
 
 
Taula de segments de vial:  xx_sgv.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca segons el DOGC) 
 
Aquesta taula està lligada al fitxer que conté la component espacial (línies) dels segments de vial.  
 

Nom del camp Longitud en 
bytes 

Tipus 

CODI_TRAM 5 Caràcter 
CODI_SEG 5 Caràcter 
EXACTITUD 1 Caràcter 

 
 
Taula de trams de vial: xx_trv.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca segons el DOGC) 
 

Nom del camp Longitud en 
bytes 

Tipus 

CODI_VIAL 8 Caràcter 
CODI_TRAM 5 Caràcter 
D_INV 6 Data 
TITULARITAT 1 Numèric 
RESTRIC 1 Numèric 
OBS_RESTRIC 50 Caràcter 
CIRC_ESPECIF 1 Caràcter 
CRAMADER 1 Caràcter 
OBS_CRAMADER 50 Caràcter 
COPER 1 Caràcter 
AMPLADA_MITJANA 4 Numèric 
FERM 1 Numèric 
TIP_DREN_LON 1 Caràcter 
ESTAT_DREN_LON 1 Caràcter 
PENDENT 1 Numèric 
LLERA_FLU 1 Caràcter 
DIM_IRREG 1 Numèric 
MANTENIMENT 1 Caràcter 
ESTAT_VIAL 1 Caràcter 
ACCESSIBILITAT 1 Caràcter 

 
 
Taula de vials: xx_via.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca segons el DOGC) 
 

Nom del camp Longitud en 
bytes 

Tipus 

CODI_VIAL 8 Caràcter 
NOM 50 Caràcter 
TIPUS_ORI 1 Caràcter 
ORIGEN 50 Caràcter 
TIPUS_FIN 1 Caràcter 
FINAL 50 Caràcter 
CLEGAL 1 Caràcter 
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Taula d’afectacions a l’estructura del vial: xx_aev.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca 
segons el DOGC) 
Aquesta taula està lligada al fitxer que conté la component espacial (punt) de les d’afectacions a 
l’estructura del vial. 
 

Nom del camp Longitud en 
bytes 

Tipus 

CODI_PUNT 5 Caràcter 
TIP_AFEC 1 Caràcter 
SITUAC_AFEC 1 Caràcter 
CODI_VIAL 8 Caràcter 
CODI_TRAM 5 Caràcter 

 
 
Taula de limitacions especials: xx_les.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca segons el DOGC) 
 
Aquesta taula està lligada al fitxer que conté la component espacial (punt) de les limitacions 
especials. 
 

Nom del camp Longitud en 
bytes 

Tipus 

CODI_PUNT 5 Caràcter 
TIP_LIMITACIO 1 Caràcter 
SENYAL 1 Caràcter 
VAL_LIMIT 4 Numèric 
CODI_VIAL 8 Caràcter 
CODI_TRAM 5 Caràcter 

 
 
Taula de punts singulars en camí ramader: xx_psr.mdb (on ‘xx’ és el codi oficial de comarca 
segons el DOGC) 
 
Aquesta taula està lligada al fitxer que conté la component espacial (punt) dels punts singulars en 
camí ramader. 
 

Nom del camp Longitud 
en bytes 

Tipus 

CODI_PUNT 5 Caràcter 
TIPUS 2 Caràcter 
DESCRIPCIÓ 50 Caràcter 
CODI_VIAL 8 Caràcter 
CODI_TRAM 5 Caràcter 

 
 
 
4. UNITAT D’ORGANITZACIÓ  
 
La unitat d‘organització és la comarca. Els límits comarcals s’obtenen de la darrera revisió de la Base 
municipal 1:50.000 (BM-50M) de l’ICC. 
 
La identificació de les diferents unitats coincideix amb el codi oficial de comarca publicat al DOGC, 
inclòs a la base. 
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5. CONTINGUT I FONTS D’INFORMACIÓ 
 
El contingut de la base de l’inventari és el conjunt de camins rurals i camins veïnals o municipals i 
pistes forestals de cada comarca, segons la definició que se’n fa al Decret 166/1998, de 8 de juliol 
(que en l’àmbit de la base anomenem vials). L’inventari recull l’eix del vial, però no els marges. A 
més, també inclou informació relativa a les característiques del vial i a punts singulars dins del vial, 
per tal d’assolir els objectius establerts. 
 
Per a la descripció geomètrica dels vials s’utilitza la Base Topogràfica 1:5.000 v2.0 (BT-5M v2.0) de 
l’ICC. En cas de no estar disponible aquesta versió s’utilitza la v1.5 com a informació de referència i 
treball de camp per a completar i actualitzar la informació de la BT-5M. 
 
La caracterització  dels vials i punts singulars es recull sobre el terreny durant el treball de camp o en 
gabinet. La informació de gabinet prové principalment dels ajuntaments, a part d’algunes dades que 
s’obtenen de forma automàtica per càlcul a partir de dades contingudes a la pròpia base. 
 
 
6. QUALITAT  
 
L’objectiu de l’inventari és obtenir informació per a l’accés motoritzat al medi natural, i  per tant, es 
dóna prioritat a assegurar la completesa, la connectivitat de la xarxa i aquells atributs que condicionin 
aquest accés. 
 
 
6.1 EXACTITUD 
 
6.1.1 Posicional 
 
Degut a la diversitat de mètodes de captura, l’exactitud posicional no és homogènia. Per aquest motiu 
els objectes de la base són classificats segons l’exactitud estimada. 
  
S’estima que el 90% dels punts ben definits recollits per fotogrametria (BT-5M), tenen una precisió d’1 
m en X,Y i 1,5 m en Z. En quant a la resta de punts recollits per treball de camp, la precisió varia en 
funció del mètode de captura i de les condicions de l’entorn. 
 
 
6.2 CONSISTÈNCIA LÒGICA 
 
Es comprova que es compleixen els requeriments d’estructura especificats a la descripció de la base 
per a cada objecte. Es verifica que s’han utilitzat exclusivament els codis definits a la base i que s'ha 
utilitzat la geometria adequada, les relacions de connexió i continuïtat entre unitats.  
 
 
6.3 COMPLETESA 
 
Per a verificar la completesa es comprova que s'ha recollit tota la informació que es detalla en les 
especificacions del projecte. 
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7 DICCIONARI DE DADES 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓ 
 
El Diccionari de dades descriu de manera detallada els objectes de la base. Cada objecte té un nom, 
per tal de distingir-lo dels altres objectes, i uns atributs que el caracteritzen.  
 
A continuació es dóna una descripció dels camps d’informació que es detallen per a cada objecte: 
 
• OBJECTE 

Es dóna el nom de l’objecte, el nom que rep en el model de dades, el nom abreujat i la seva 
definició. 
 
• GEOMETRIA 

Tipus de representació geomètrica amb què es pot trobar l’objecte. Els valors possibles són: 
− punt 
− línia 

 
• ATRIBUTS 

Per a cada un dels atributs que caracteritzen els objectes s’indica el nom de l’atribut i el codi, pels 
atributs de domini fixat, i la variable que es mesura i la tipologia del camp, en els de domini variable. 
 
Per als atributs de domini fixat, s’han definit, per a tota la base, dos valors de codi i significat únic 
 
Valor Codi Descripció 
no classificat ? indica que l’objecte no es classifica per a l’atribut en qüestió 
no aplicable - indica que l’atribut no és aplicable a causa del valor assignat a algun altre 

atribut de l’objecte 
 
• CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 

En aquest apartat es descriuen els criteris de classificació de l’objecte per a cada un dels seus 
atributs, i també la manera com s’ha recollit. 

 
• SELECCIÓ 

En aquest camp es descriuen els filtres de selecció que s’apliquen a l’objecte o a alguna 
combinació d’atributs específica. Poden referir-se a les seves dimensions, al seu estat, etc. 

 
Si a un objecte no se li aplica cap filtre de selecció, apareix el text “No hi ha filtre de selecció definit”. 

 
• RELACIONS 

En aquest apartat es llisten les relacions establertes per a l’objecte  amb ell mateix i amb altres 
objectes. 

 
Si un objecte no té relacions, aquest camp conté el text “No té relacions específiques definides” 

 
• NOTES 

Altra informació d’interès referida a l’objecte. 
 
• GRÀFICS 

Gràfics que il·lustren aspectes relacionats amb el mètode de captura i la classificació de l’objecte. 
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7.2 FITXES DELS OBJECTES DE LA BASE 
 
 

  
OBJECTE  
 

 
SEGMENT DE VIAL 

Segment_Vial
SGV

 En l’àmbit de l’inventari, correspon a cada una de les línies (enteses tal i com es defineix en el model de 
dades) obtingudes com a resultat de la digitalització d’un vial. 
 

  
GEOMETRIA  
 

 
Línia 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_SEG 
• codi del segment 
 

 
1...n 

Codi que identifica el segment 
Número que identifica el segment 

 EXACTITUD 
• 1m 
• entre 1 i 5m 
 
• pitjor de 5m 
• no classificat 

 
1 
 

2 
3 
? 

 

Exactitud posicional planimètrica 
Exactitud equivalent a la de la BT-5M v2.0 ( 1m en el 90% dels punts 
ben definits) 
Exactitud entre 1 i 5 m en el 90% dels casos 
Exactitud pitjor de 5 m 
Exactitud no determinada 

 

    
 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 

 
Els segments de vial es recullen per l’eix central del vial. No es recullen els marges del vial. 
 
Els mètodes d’obtenció de la geometria (línia) són: 
 

- Selecció i extracció de vials de la BT-5M v2.0, si aquesta està disponible 
- Treball de camp, per als casos en què el tram de vial no existeix a la BT-5M v2.0. Per a aquelles 

zones en què només està disponible la v1.5, s’usarà aquesta cartografia com a referència, però 
s’agafarà la geometria amb treball de camp. 

 
L’exactitud posicional planimètrica dependrà del mètode d’obtenció utilitzat i de les circumstàncies de 
l’entorn. És per aquesta raó que cada segment porta associat un atribut que l’indica. 
 
Un segment de vial correspon a una línia, entesa tal i com es defineix en el model de dades de la base. 
No hi haurà línies duplicades ni superposades. Els motius que provoquen l’inici d’un nou segment de vial 
són: 

- La intersecció o encreuament d’elements inventariats 
- La limitació de nombre de vèrtexs imposada pel programari utilitzat 
- El canvi del valor d’algun dels atributs de l’element inventariat 

 
El codi de segment és un número assignat de forma seqüencial. No hi ha codis repetits. 
 

 

 SELECCIÓ  
S’apliquen els criteris de selecció establerts per al vial 
 

 RELACIONS 
 
‘Segment_Vial’ connecta amb ‘Segment_Vial’ (en i entre unitats d’organització de les dades 
(comarques)) 
 
‘Segment_Vial’ té continuïtat semàntica amb ‘Segment_Vial’ (entre unitats d’organització de les dades 
(comarques)) 
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‘Segment_Vial’ és part de ‘ Tram_Vial’ 
‘Segment_Vial’ conté ‘Afec_Estruc_Vial’ 
‘Segment_Vial’ conté ‘Limit_Espec’ 
‘Segment_Vial’ conté ‘PSing_Ramader’ 

    
 NOTES  

 
 

 GRÀFICS  
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OBJECTE  
 

 
TRAM DE VIAL 

Tram_Vial
TRV

 En l’àmbit de l’inventari, és un conjunt de segments de vial connectats que mantenen constant en tot el 
seu traçat  el valor dels atributs definits a nivell de tram i de vial. 
 

  
GEOMETRIA  
 

 
Sense geometria 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_TRAM 
• codi del tram 
 

 
ccccc 

Codi de tram 
Codi que identifica el tram 

 D_INV 
• data d’inventari 
 

 
cccccc 

Data d’inventari 
Data en què s’inventaria el tram 

 TITULARITAT 
• privada 
• ajuntaments 
• diputacions 
• Generalitat 
• Estat 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Titularitat del tram 
Privada (particulars, empreses, p.e. explotacions mineres, etc) 
Pública: ajuntaments o entitats locals menors 
Pública: diputacions provincials 
Pública: Generalitat de Catalunya 
Pública: Estat 
 

 

 RESTRIC 
 
• cap restricció 
• prohibit 

permanentment 
• prohibit 

temporalment 
• prohibit parcialment 

 
 

0 
1 
 

2 
 

3 
 

Restriccions de circulació, segons l’Ordre MAB/73/2002, de 13 de març
Cap restricció: autoritzat a tots els vehicles o d’ús públic 
Accés motoritzat prohibit permanentment 
 
Accés motoritzat prohibit temporalment 
 
Accés motoritzat prohibit parcialment 
 
 

 

 OBS_RESTRIC 
• observacions 

 
cc...cc 

Observacions relatives a les restriccions de circulació 
Observacions relatives a les restriccions de circulació 
 

 

 CIRC_ESPECIF 
 
• cap 
• lleure i esport 
• motociclisme 

muntanya 
• circuit permanent 

no tancat 
• circuit permanent 

tancat 

 
 

0 
1 
2 

 
3 

 
4 

Regulació de circulació específica del tram, segons els articles 15 a 18 
del Decret 166/1998, de 27 de juliol 
Cap 
Àrees de circulació per al lleure i l’esport (article 15) 
Itinerari per a la pràctica de motociclisme de muntanya (article 16) 
 
Circuit permanent no tancat (article 17) 
 
Circuit permanent tancat (article 18) 
 
 

 

 CRAMADER 
• no es part 
• indicis 
• constància 
 

 
0 
1 
2 

Tram que és part d’un camí ramader  
El tram no forma part de cap camí ramader 
Hi ha indicis de que el tram forma part d’un camí ramader 
Hi ha constància de que el tram forma part d’un camí ramader  
  

 

 OBS_CRAMADER 
• observacions 

 
cc...cc 

Observacions relatives al camí ramader 
Indicacions relatives al seu ús ramader, classificació legal, obstacles 
per al ramat 
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 COPER 
 
• primari 
• secundari  
 
• terciari  

 
 

P 
S 
 

T 

Classificació operativa per a emergències d'incendis forestals 
(calculada a partir del valor d’atributs d’objectes de la base) 
És possible la circulació creuada de vehicles 
La circulació creuada de vehicles només és possible mitjançant sobre-
amples 
No és possible la circulació creuada de vehicles 
 

 

 AMPLADA_MITJANA 
• ample 
 

 
nn,n 

Amplada mitjana de la plataforma o de la capa de rodadura 
Amplada mitjana del tram (en m) 

 FERM 
• de terra, sense cap 

tractament 
• amb capa de roda-

dura de tot-ú 
• aglomerat 
 
• formigonat 
 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

Tipus de ferm  
Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta 
amb terres del mateix indret. 
La capa de rodadura és de grava compactada o d’una mescla de 
material de diferent tamany granular compactat. 
La capa de rodadura consisteix en aglomerat, en calent o en fred. Pot 
ser també en forma de rec asfàltic simple, doble, triple o equivalent. 
La capa de rodadura és de formigó, armat, en massa o compactat. 
 

 

 TIP_DREN_LON 
• sense cuneta 
 
• cuneta natural 
 
• cuneta de formigó 
 

 
S 
 

N 
 

F 

Tipus de drenatge longitudinal existent al vial 
Tram on no existeix drenatge  longitudinal (cuneta) en cap dels dos 
costats o no està clarament excavat 
Tram on existeix drenatge longitudinal (cuneta) clarament excavat al 
terreny natural, ja sigui en un sol costat o en tots dos 
Tram on existeix drenatge longitudinal (cuneta) de formigó, ja sigui en 
un sol costat o en tots dos 
 

 

 ESTAT_DREN_LON 
• deficient 
• bo 

 
D 
B 

Estat del drenatge longitudinal existent 
Drenatge en condicions deficients de conservació 
Drenatge en bones condicions de conservació 
 

 

 PENDENT 
• menor del 10% 
• entre el 10% i el 

20% 
• entre el 20%% i el 

45% 
• major del 45% 

 
1 
2 
 

3 
 

4 

Pendent del tram 
Pendent ≤ 10% 
10%< pendent ≤20 % 
 
20%< pendent ≤45 % 
 
Pendent >45% 
 

 

 LLERA_FLU 
 
• coincideix 
  
 
• no coincideix 
 

 
 

S 
 
 

N 

Indicador de si el vial coincideix amb un tram de llera fluvial, podent ser 
inundable en certes ocasions 
El tram longitudinal de vial coincideix amb un tram de llera fluvial, 
habitualment seca, podent ser inundat temporalment per crescudes o 
avingudes 
El tram longitudinal de vial no coincideix amb un tram de llera fluvial 
 

 

 DIM_IRREG 
 
• menor de 10 cm 
• entre 10 i 25 cm 
• major de 25 cm 
 

 
 

1 
2 
3 

Alçada o profunditat de les irregularitats que hi ha en el tram (forats, 
xaragalls, roques sortints, etc.) 
dimensió ≤10cm 
10cm< dimensió  ≤ 25cm 
dimensió >25cm  

 

 MANTENIMENT 
• si 
• no 
 
 

 
S 
N 

Indica si el tram de vial està mantingut 
El tram està mantingut 
El tram no està mantingut 
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 ESTAT_VIAL 
 
• bo 
 
• regular/deficient 
 
• molt deficient 
 

 
 

B 
 

R 
 

D 

Estat actual del vial per a la seva transitivitat per a vehicles de motor 
(calculat a partir del valor d’atributs d’objectes de la base) 
Es circula bé a la velocitat prevista pel vial que és, i no existeixen 
irregularitats o poques en la capa de rodadura o plataforma 
Presenta deficiències visibles en la plataforma o capa de rodadura, 
com bassals, clops, etc, però en trams curts 
Presenta deficiències i la seva transitivitat és molt deficient per a 
vehicles a motor 
 

 

 ACCESSIBILITAT 
 
 
• bona 
• regular/dolenta 
• molt dolenta 

 
 
 

B 
R 
D 

Accessibilitat per a vehicles a motor en funció, principalment, de la 
pendent i de l’estat de conservació 
(calculada a partir del valor d’atributs d’objectes de la base) 
Pendent ≤ 10% i estat del vial bo 
10%< pendent ≤20% i estat del vial regular/deficient 
Pendent > 20% i estat del vial molt deficient 

 

    
 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 

 
L’objecte tram de vial no té component espacial, només atributs alfanumèrics. Està format per un o més 
segments de vial. Es crea una nova ocurrència de tram sempre que canvia el valor d’algun dels  seus 
atributs o dels del vial. 
 
Els atributs que caracteritzen i classifiquen el tram de vial  es recullen també per diversos mètodes: 

- Treball de camp 
- Treball de gabinet, principalment amb informació de fonts documentals provenint dels 

ajuntaments, dels projectes executius, i en algun cas obtinguda per càlcul automàtic a partir 
d’altres atributs del vial o a partir d’informació de la BT-5M 

 
El codi de tram serà un número que s’assignarà de forma seqüencial. No hi ha codis repetits. 
 
Mètode d’obtenció dels atributs i valors significatius: 
 

- Codi de tram de vial 
treball de gabinet 

 
- Data d’inventari 

treball de gabinet 
 

- Amplada mitjana de la plataforma o de la capa de rodadura  
treball de camp o de gabinet (projecte executiu o mesurant a la cartografia 1:5.000) 
Per a la determinació de l’ample de plataforma o superfície de rodadura no es tindrà en compte 
la cuneta, excepte que sigui transitable o trepitjable. La mesura de l’amplada s’expressa en 
metres i un dígit decimal. 
Es mesurarà l'amplada a l'inici del vial i cada 500 m, excepte que hi hagi un canvi significatiu. 
 
Es consideren amplades significatives les següents: 
2,5 m amplada d’una BRP (DGESC)  
3 m amplada mitjana d’una pista forestal (DMA); prohibida la circulació d’automòbils i 

assimilats, si l’amplada és inferior a 3 m (DMA) 
4 m amplada mitjana d’un camí forestal (DMA) 
5 m amplada mínima per a un camí “primari” (DGESC) 
 

- Tipus de ferm 
treball de camp o projecte executiu 
 

- Pendent 
Treball de gabinet (a partir dels eixos del vial) o de camp 
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- Tipus de drenatge longitudinal 

treball de camp o de gabinet (projecte executiu) 
 

- Estat del drenatge longitudinal 
treball de camp 
 

- Dimensió de les irregularitats 
treball de camp 

  
Es considera significativa la següent dimensió: 
> 25 cm         la distància de la zona inferior al terra d’una BRP és de 25,2 cm 

 
- Llera fluvial 

treball de camp o de gabinet 
 

- Manteniment 
Treball de gabinet a partir d’informació dels ajuntaments o del titular 
 

- Estat del vial 
Treball de gabinet  
Es deriva a partir d’objectes i atributs existents a la base: 
- Dimensió de les irregularitats 
- Manteniment 

 
- Accessibilitat 

Treball de gabinet 
Es deriva a partir d’objectes i atributs existents a la base: 
- Pendent 
- Estat del vial 

 
- Exactitud 

treball de gabinet (assignació automàtica a partir del mètode de captura) 
 

- Titularitat del vial 
treball de gabinet (ajuntaments) 
 

- Restriccions de circulació 
treball de gabinet (ajuntaments) 

 
- Observacions de restriccions de circulació 

treball de gabinet (ajuntaments) 
 

- Circulació específica del vial 
treball de gabinet (ajuntaments) 
 

- Camí ramader 
treball de gabinet (ajuntaments) 
 

- Observacions de camí ramader 
treball de gabinet (ajuntaments) 
 

- Classificació operativa per a emergències d'incendis forestals 
treball de gabinet.  
Derivada a partir d’objectes i atributs existents a la base: 
- Tram de vial (línia): amplada del vial 
- Afectacions a l’estructura del vial (punt): Existència de sobre-amples i giradors 
- Limitacions especials (punt): limitacions d’amplada, alçada, tonatge, radis de gir i pendent 
S’usen les relacions definides amb aquests objectes 
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 SELECCIÓ  

S’apliquen els criteris de selecció establerts per al vial 
 

 RELACIONS 
 
‘Tram_Vial’ connecta amb ‘tram de vial’ (en i entre unitats d’organització de les dades (comarques)) 
 
‘Tram_Vial’ té continuïtat semàntica amb ‘Tram_Vial’ (entre unitats d’organització de les dades 
(comarques)) 
 
‘Tram_Vial’ està format per ‘Segment_Vial’ 
‘Tram_Vial’ és part de ‘Vial’ 
‘Tram_Vial’ conté ‘Afec_Estruc_Vial’ 
‘Tram_Vial’ conté ‘Limit_Espec’ 
‘Tram_Vial’ conté ‘PSing_Ramader’ 
 

    
 NOTES  

 
BRP és l’acrònim de bomba rural pesada (DGESC) 
 

 GRÀFICS  
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OBJECTE  
 

 
VIAL 

Vial
VIA

 En l’àmbit de l’inventari, s’entén per vial el conjunt de camins rurals i camins i pistes forestals, tal i com 
estan definits en el Decret 166/1998, de 8 juliol. 
També són els camins municipals i veïnals. 

  
GEOMETRIA  
 

 
Sense geometria 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_VIAL 
• codi del vial 
 

 
cccccccc 

Codi de vial 
codi que identifica el vial 

 NOM 
• nom del vial 
 

 
cc....cc 

Nom del vial 
Topònim amb què es coneix el vial 

 

 TIPUS_ORI 
• carretera 
• camí 
• població 
• poblament 

aïllat 
• equipament 
 
• altres 

 
C 
M 
P 
I 
 

E 
 

A 

Tipus d’elements geogràfics connectats pel vial (un extrem) 
Carretera, segons el Catàleg oficial de carreteres de la DGC 
Vial no inclòs al Catàleg oficial de carreteres de la DGC 
Unitat de població definida en el DOGC 
Casa aïllada o agrupament de cases no contemplat com a unitat de 
població, es trobi o no habitats 
Qualsevol tipus d’equipament (sanitat, esport, cultura, patrimoni, etc) o 
d’explotació econòmica (rural, extractiva, industrial, etc) 
Altres elements geogràfics 
 

 

 ORIGEN 
• topònim 

 
cc...cc 

Toponímic d’un extrem del vial 
Toponímic d’un extrem del vial 
 

 

 TIPUS_FIN 
• carretera 
• camí 
• població 
• poblament 

aïllat 
• equipament 
 
• altres 

 
C 
M 
P 
I 
 

E 
 

A 

Tipus d’elements geogràfics connectats pel vial (altre extrem) 
Carretera, segons el Catàleg oficial de carreteres de la DGC 
Vial no inclòs al Catàleg oficial de carreteres de la DGC 
Unitat de població definida en el DOGC 
Casa aïllada o agrupament de cases no contemplat com a unitat de 
població, es trobi o no habitats 
Qualsevol tipus d’equipament (sanitat, esport, cultura, patrimoni, etc) o 
d’explotació econòmica (rural, extractiva, industrial, etc) 
Altres elements geogràfics 
 

 

 FINAL 
• topònim 

 
cc...cc 

Toponímic de l’altre extrem del vial 
Toponímic de l’altre extrem del vial 
 

 

 CLEGAL 
 
• camí forestal 
 
 
 
• pista forestal 
 
 
 
• camí rural 

 
 

C 
 
 
 

P 
 
 
 

R 

Classificació legal, segons l’article 2 del Decret 166/1998, de 27 de juliol 
Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen per 
a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada 
mitjana de plataforma de 4m, que formen la xarxa forestal bàsica 
Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, i de 
característiques similars, construïdes primordialment per al transport dels 
aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 3 
metres, que formen la xarxa forestal secundària 
Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de 
circulació permanent, construïdes per a la millora de les infraestructures 
agrícoles, ramaderes i forestals, i amb la finalitat de donar accés als nuclis 
rurals, cases aïllades i explotacions, o facilitar la unió entre nuclis rurals 
situats en zones rurals 
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 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 

L’objecte vial no té component espacial, només atributs alfanumèrics. Està format per un o més trams de 
vial. Es crea una nova ocurrència de vial sempre que canvia el valor d’algun dels  seus atributs. 
 
Té una sèrie d’atributs que el caracteritzen, tots ells obtinguts per treball de gabinet. Són els que 
s’especifiquen a continuació: 
 

- Codi del vial 
Treball de gabinet 
El codi de vial té el següent format: CCTTXXXX 
On: 

CC      codi oficial de comarca segons el DOGC 
TT       tipus de vial, segons l’establert en la classificació legal (CR:camí rural, CF:camí  
               forestal, PF:pista forestal) 
XXXX  número seqüencial assignat al vial dins la comarca 
 

- Nom 
Treball de gabinet (ajuntaments) 

 
- Tipus d’elements geogràfics connectats pel vial 

Treball de gabinet (ajuntaments) o derivat d’informació present a la base 
Un per a cada extrem. En cas de que hi hagi coincidència de més d’un tipus, cal indicar-ne 
només un segons l’ordre següent: carretera, unitat de població, equipament o explotació, camí, 
poblament aïllat, altres. 
S’usen, conjuntament amb altra informació, per a derivar la classificació legal. 
 

- Toponímic dels extrems del vial 
Treball de gabinet (ajuntaments) 

 
- Classificació legal 

Treball de gabinet (ajuntaments) 
La classificació legal establerta en l’article 2 del Decret 166/1998, de 27 de juliol, defineix els 
camins forestals, les pistes forestals, les pistes de desembosc, els camins rurals, els camins 
ramaders, els camins de bast, els corriols i els senders. D’acord també amb el decret, només 
s’ha d’inventariar els camins rurals, els camins forestals i les pistes forestals. Queden excloses 
les carreteres i vies de comunicació regulades per la legislació de carreteres. 
 

 

 SELECCIÓ  
L’amplada mínima a partir de la qual es recullen és de 2,5m. 
 
Es recullen els camins rurals, els camins forestals i les pistes forestals.  
 
Queden excloses les carreteres i vies de comunicació regulades per la legislació de carreteres. 
 
Queden excloses les pistes de desembosc, els camins de bast, els corriols i els senders.  
 

 RELACIONS 
‘Vial’ està format per ‘Tram_Vial’ 
 
‘Vial’ conté ‘Afec_Estruc_Vial’ 
 
‘Vial’ conté ‘Limit_Espec’ 
 
‘Vial’ conté ‘PSing_Ramader’ 

    
 NOTES  
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 GRÀFICS  
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OBJECTE  
 

 
AFECTACIONS A L’ESTRUCTURA DEL VIAL 

Afec_Estruc_Vial
AEV

 Són elements que es troben en el vial i que afecten la seva estructura 
 

  
GEOMETRIA  
 

 
punt 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_PUNT 
• codi 

 
ccccc 

Codi d’element que afecta a l’estructura del vial 
Codi que identifica l’element 
 

 TIP_AFEC 
• terraplè 
• desmunt 
• pont 
• canó 
• trenca-aigües 
• pas lateral 

entubat 
• gual 
• mur de 

contenció 
• pas de curs 

fluvial sense 
gual 

• pas a nivell 
• girador 
 
• sobre-ample 
 
• xaragall 
 
• esllavissada 
• barrera de 

seguretat 
• drenatge 

embussat 
• risc 

d’esllavissada 
• terraplè en mal 

estat 
• desmunt en 

mal estat 
• senyalització 

d’orientació 
 

 
T 
D 
P 
C 
A 
L 
 

U 
M 

 
N 

 
 

F 
G 
 

S 
 

X 
 

E 
B 

 
Y 
 

R 
 

H 
 
I 
 

Z 

Tipus d’afectacions a l’estructura del vial 
Plataforma construïda afegint material 
Plataforma construïda excavant material 
Obra de fàbrica: pont 
Obra de fàbrica: pas d’aigua transversal o canó 
Trenca-aigües fet a la plataforma 
Obra de fàbrica: pas lateral entubat 
 
Obra de fàbrica: gual 
Obra de fàbrica: mur de contenció d’escollera de pedra o formigonada, 
gavions, etc. 
Pas de curs fluvial sense gual o canalització 
 
 
Pas ferroviari a nivell, amb o sense barreres 
Punt del vial on és possible canviar el sentit de circulació d’un camió tipus 
BRP 
Punt del vial on l’amplada és més gran que la mitjana, de manera que és 
possible creuar dos camions tipus BRP 
Erosió superficial que presenta el camí deguda a la circulació d’aigües 
Existència d’una esllavissada que dificulta el trànsit del camí 
Barrera de seguretat col·locada a la vora del camí, metàl·lica, de fusta o 
d’altre tipus 
Obra de fàbrica per al pas d’aigües que està embussada 
 
Existència de risc evident d’esllavissada, per soscavació, presència de 
rocs caiguts, aigües permanents, etc. 
Terraplè que presenta problemes d’estabilitat manifesta 
 
Desmunt que presenta problemes d’estabilitat manifesta 
 
Existència de senyals d’orientació 
 

 SITUAC_AFEC 
• dret 
• esquerre 
• ambdós 
• no aplicable 
 

 
D 
E 
A 
- 

Situació de l’afectació en el tram de vial 
Al costat dret del vial, segons el sentit de digitalització del tram 
Al costat esquerre del vial, segons el sentit de digitalització del tram 
En ambdós costats 
Valor que indica que aquest atribut no és vàlid a causa del valor donat a 
algun altre atribut 
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 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 
  
El mètode d’obtenció, tant de la geometria (punt) com dels atributs és, de forma general, el treball de 
camp. En algun cas, com els terraplens, els desmunts, les obres de fàbrica i els passos a nivell, es 
poden recollir en part per treball de gabinet, ja sigui a partir de la cartografia de base, o, cas de que es 
disposi, a partir del projecte executiu. 
 
S’ubica un ‘drenatge embussat’ quan el 25% o més de la secció útil del drenatges està colmatada. En 
aquest cas, no s’entrarà l’element com a obra de fàbrica. 
 
S’ubicarà un ‘pas de curs fluvial sense gual’ en els passos en què pugui ser convenient la construcció 
d’un gual o una canalització amb tubs, pont, etc. 
 

 

 SELECCIÓ  
 
En el cas dels ‘terraplens’ i els ‘desmunts’, es recolliran els que tenen una longitud major o igual de 15m 
i una alçada major o igual de 2m. Si la longitud és superior, s’introduirà un element d’aquest tipus per 
cada tram de 15 m.  
 
En el cas de ‘giradors’, les dimensions mínimes d’aquests indrets hauran de ser de 15 x 15 m. També 
s’hi inclouran llocs d’aquestes dimensions on es pugui aparcar un camió, com per exemple un camp 
practicable al costat del camí (veure apartat dels gràfics). Si la longitud és superior a 15m, s’introduirà un 
element d’aquest tipus per cada tram de 15 m. No es baixarà del vehicle per mesurar-ho. 
 
En el cas de sobre-amples, per a camins d’amplada inferior als 5 m, es consideren els que assoleixen 
els 5 m (fan possible el pas de dos camions BRP) (veure apartat dels gràfics). Si la longitud del tram de 
sobre-ample és superior a 15m, s’introduirà un element d’aquest tipus per cada tram de 15 m. No es 
baixarà del vehicle per mesurar-ho. 
 
En el cas de xaragalls, es consideren els  que presenten una profunditat mínima de 10 cm 
 
En el cas d’esllavissades, es recolliran les que tenen una longitud major o igual de 15m. Si la longitud és 
superior, s’introduirà un element d’aquest tipus per cada tram de 15 m.  
 
 

 RELACIONS 
 
‘Afec_Estruc_Vial’ associat a ‘Tram_Vial’ 
 
‘Afec_Estruc_Vial’ associat a ‘Vial’ 
 

    
 NOTES  

 
BRP és l’acrònim de bomba rural pesada (DGESC) 
 
Els giradors actuen també com a sobre-amples 
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GRÀFICS  
 
Giradors  
Hi ha dues possibilitats per a realitzar la maniobra de canvi de sentit: 
 
A. Hi ha una esplanada amb 

superfície suficient com per 
realitzar un gir amb una sola 
maniobra. Per tant, si un BRP 
té un radi de gir de 8 m, la 
superfície mínima vindria a ser 
una circumferència de diàmetre 
16 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
B. Hi ha una cruïlla o una 

esplanada al costat del vial que 
permet entrar el cap del vehicle 
per posteriorment recular en el 
sentit contrari. Aquestes 
esplanades també poden ser 
camps, erms, etc. que poden 
no formar part del vial.  

 
 
 

 

> 8 m

> 3 m

> 7 m 

> 16 m 
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 Sobre-amples 

Hi ha dues possibilitats per a realitzar l’encreuament dels vehicles: 
 

  
A. Hi ha una petita esplanada al costat del vial que permet situar els dos vehicles paral·lels. Aquestes 

esplanades també poden ser camps, erms, etc, que poden no formar part del vial. 
 

  
B. Hi ha una cruïlla o una esplanada al costat del vial que permet situar un vehicle completament 

apartat i l’altre circular. Aquestes esplanades també poden ser camps, erms, sense formar part del 
vial. 

 
 
 

> 5 m

> 8 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 8 m 

> 3 m 

> 7 m 
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OBJECTE  
 

 
LIMITACIONS ESPECIALS 

Limit_Espec
LES

 Elements o circumstàncies que limiten d’alguna manera l’accés  al vial de tots o a determinat tipus de 
vehicles 
 

  
GEOMETRIA  
 

 
punt 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_PUNT 
• codi 

 
ccccc 

Codi de l’element o circumstància de limitació especial 
Codi que identifica l’element o circumstància 
 

 TIP_LIMITACIO 
• tonatge 
• alçada 
 
• amplada 
 
• velocitat 
• corba tancada 
• pendent 
• cadena sense 

candau 
 
• cadena amb 

candau 
 
• cobertura 

vegetal 
 
• senyal oficial 

de restricció de 
pas 

 

 
T 
H 
 

A 
 

V 
R 
P 
O 
 
 

C 
 
 

B 
 
 

S 

Tipus de limitacions especials 
A situar en punts on hi hagi limitació de pes (pont, etc) 
A situar en punts on hi hagi limitació d’alçada degut a estructures 
materials (sota pont, túnel, etc) 
A situar en llocs on el camí s’estreny puntualment degut a estructures 
materials (pont, etc) 
A situar en punts on hi hagi una limitació de velocitat 
A situar en punts de radi de corbament inferior 8m 
A situar en llocs on el pendent del camí supera el 45% 
A situar on hi hagi un element que permet tallar l’accés a vehicles pel 
camí, ja sigui per mitjà d’una cadena, una tanca, pilones desmuntables, 
barreres, etc., però que es pot obrir 
A situar on hi hagi un element que permet tallar l’accés a vehicles pel 
camí, ja sigui per mitjà d’una cadena, una tanca, pilones desmuntables, 
barreres, etc., i que no es pot obrir 
A situar en punts en  punts on l’ample de plataforma útil del vial queda 
reduït a menys de 2,5 m degut a l’existència de vegetació que fa que 
l’alçada lliure de la plataforma sigui menor de 3,30 m en algunes parts 
A situar en punts on hi hagi senyalització o retolació que indica prohibició 
o restricció de pas, quan consta que és d’un organisme oficial 
 
  

 SENYAL 
• si 
• no 
• no aplicable 

 
S 
N 
- 

Existència de senyalització 
La limitació està senyalitzada 
La limitació no està senyalitzada 
Valor que indica que aquest atribut no és vàlid a causa del valor donat a 
algun altre atribut 
 

 
 
 

VAL_LIMIT 
• valor de la 

limitació 
• no aplicable 

 
nn,n 

 
- 

Valor de la limitació 
Valor limitant 
 
Valor que indica que aquest atribut no és vàlid a causa del valor donat a 
algun altre atribut 
 

 

 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 
  
El mètode d’obtenció, tant de la geometria (punt) com dels atributs és treball de camp, excepte per 
l’atribut ‘corba tancada’ que s’obté per càlcul en el treball de gabinet. 
 
El valor que s’introduirà a l’atribut ‘val_limit’ serà el que aparegui a la senyal, cas d’haver-n’hi. 
 
Tant per a la limitació d’alçada com d’amplada, cas de que no hi hagi senyal, es baixarà del vehicle i es 
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mesurarà. En els altres casos no es baixarà per mesurar. 
 
Valors significatius dels atributs: 
 

- tonatge 
15 TM          pes d’una BRP (DGESC) 
 

- alçada 
3,30 m         alçada d’una BRP (DGESC) 

 
- ample 

< 5 m  a vials d’amplada mitjana de 5 m (DGESC) 
< 2,5 m a vials d’amplada mitjana de 2,5 m (DGESC) 

 
- cobertura vegetal 

3,30 m         alçada d’una BRP (DGESC) 
2,5 m           amplada mínima del vial (DGESC) 
 

- corba tancada 
8 m                radi de gir mínim d’una BRP: 7,95 m (DGESC) 
 

- pendent 
45%               pendent màxim superable per una BRP (DGESC) 
 

 SELECCIÓ  
 
No hi ha criteris de selecció definits 
 

 RELACIONS 
 
‘Limit_Espec’ associat a ‘Tram_Vial’ 
‘Limit_Espec’ associat a ‘Vial’ 
 

    
 NOTES  

 
BRP és l’acrònim de bomba rural pesada (DGESC) 
 

 GRÀFICS  
 
 

Institut Cartogràfic de Catalunya 31
 

 



Revisió 3 del document  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Gener de 2003 de la Base de l’inventari de camins rurals i camins i pistes 

forestals de Catalunya v1.0
 

 
  

OBJECTE  
 

PUNTS SINGULARS RELATIUS A CAMINS 
RAMADERS 

PSing_Ramader
PSR

 Són llocs on existeixen elements de rellevància en relació als camins ramaders 
 

  
GEOMETRIA  
 

 
punt 

 ATRIBUTS  
 

 CODI_PUNT 
• codi 

 
ccccc 

Codi de punt singular 
Codi que identifica el punt singular 
 

 TIPUS 
• ocupació 

aprovada 
• ocupació 

irregular 
• obstacle ús 

ramader 
• abeurador 
• descansador 
 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
 

Tipus de punt singular 
Ocupació del camí ramader aprovada 
 
Ocupació del camí ramader irregular 
 
A situar on hi hagi un obstacle per a l’ús ramader 
 
A situar on hi hagi un abeurador 
A situar on hi hagi un descansador 

 DESCRIPCIO  
• descripció 
 

 
cc...cc 

Descripció  
Descripció associada al punt singular 

    
 CLASSIFICACIÓ I MÈTODE D’OBTENCIÓ 

  
El mètode d’obtenció, tant de la geometria (punt) com dels atributs és treball de gabinet. 
 

 

 SELECCIÓ  
 
No hi ha criteri de selecció definit 
 

 RELACIONS 
 
‘PSing_Ramader’ associat a ‘Tram_Vial’ 
‘PSing_Ramader’ associat a ‘Vial’ 
 

    
 NOTES  

 
 
 

 GRÀFICS  
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8  ATRIBUTS A RECOLLIR EN LA FASE INICIAL 
 
S’han classificat els atributs dels objectes de la base en tres categories: 
 
A. Informació requerida per la legislació (Llei 9/95, de 27 de juliol, desenvolupada pel decret 

166/1998, de 8 de juliol, i l’ordre MAB/73/2002, de 13 de març).  
B. Informació requerida per Departaments de la Generalitat, Consells Comarcals i Ajuntaments. La 

seva obtenció no presenta una dificultat especial. 
C. Informació d’interès específic per a Departaments de la Generalitat de Catalunya. Inclou dos tipus 

d’atributs: els que presenten dificultat d’obtenció i els derivats d’atributs ja existents a la base 
segons criteri d’usuari . 

  
Les següents taules contenen la llista d’atributs de cada objecte, cada un dels quals s’ha assignat a 
una de les categories descrites. A més, contenen també un camp que indica si la informació s’obté 
mitjançant treball de camp o de gabinet. 
 

Geometria: línia OBJECTE: Segment de vial 
    
ATRIBUTS CLASSE MÈTODE 
    RECOLLIDA 
Codi de segment A gabinet 
Exactitud posicional plaimètrica A gabinet 
 
 
OBJECTE: Tram de vial Geometria: sense 

geometria 
    
ATRIBUTS CLASSE MÈTODE 
    RECOLLIDA 
Codi de tram A gabinet 
Data d'inventari A gabinet 
Titularitat del tram A gabinet 
Restriccions de circulació, segons l’Ordre MAB/73/2002, de 13 de març A gabinet 
Observacions relatives a les restriccions de circulació A gabinet 
Regulació de circulació específica del vial, segons els articles 15 a 18 del Decret 
166/1998, de 27 de juliol 

A gabinet 

Si tram forma part de camí ramader A gabinet 
Observacions relatives a camí ramader A gabinet 
Amplada mitjana de la plataforma  A camp 
Tipus de ferm A camp 
Tipus de drenatge longitudinal B camp 
Coincidència amb llera fluvial B camp 
Dimensió de les irregularitats B camp 
Estat del drenatge longitudinal C camp 
Pendent del tram C gabinet 
Classificació operativa per a emergències d'incendis forestals C gabinet 
Manteniment C gabinet 
Estat actual del vial per a la seva transitivitat per a vehicles de motor (en funció de la 
seva conservació i manteniment) 

C gabinet 

Accessibilitat per a vehicles a motor en funció, principalment, de la pendent i de 
l’estat de conservació 

C gabinet 
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OBJECTE: Vial Geometria: sense 

geometria 
    
ATRIBUTS CLASSE MÈTODE DE
    RECOLLIDA 
Codi de vial A gabinet 
Nom del vial A gabinet 
Toponímic d’un extrem del vial A gabinet 
Tipus d’elements geogràfics connectats pel vial (un extrem) A gabinet 
Toponímic de l’altre extrem del vial A gabinet 
Tipus d’elements geogràfics connectats pel vial (altre extrem) A gabinet 
Classificació legal, segons l’article 2 del Decret 166/1998, de 27 de juliol A gabinet 
 
 
OBJECTE: Afectacions a l'estructura del vial Geometria: punt 
    
ATRIBUTS ('·'  correspon a valors de l’atribut) CLASSE MÈTODE DE
    RECOLLIDA 
Codi d’element que afecta a l’estructura del vial B gabinet 
Tipus d’afectacions a l’estructura del vial     
• terraplè B camp 
• desmunt B camp 
• pont B camp 
• canó B camp 
• trenca-aigües B camp 
• pas lateral entubat B camp 
• gual B camp 
• mur de contenció B camp 
• pas de curs fluvial sense gual B camp 
• pas a nivell B camp 
• girador B camp 
• sobre-ample B camp 
• xaragall B camp 
• esllavissada B camp 
• barrera de seguretat C camp 
• drenatge embussat C camp 
• risc d’esllavissada C camp 
• terraplè en mal estat C camp 
• desmunt en mal estat C camp 
• senyalització d'orientació C camp 
Situació de l'afectació en el tram de vial B camp 
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OBJECTE: Limitacions especials Geometria: punt 
    
  CLASSE MÈTODE DE
ATRIBUTS ('·'  correspon a valors de l’atribut)   RECOLLIDA 
Codi de l’element o circumstància de limitació especial B gabinet 
Tipus de limitacions especials     
• tonatge B camp 
• alçada B camp 
• amplada B camp 
• velocitat B camp 
• corba tancada B gabinet o camp
• pendent > 45% B camp 
• cadena sense candau B camp 
• cadena amb candau B camp 
• cobertura vegetal C camp 
• senyal oficial de restricció de pas C camp 
Existència de senyalització B camp 
Valor de la limitació B camp 
 
 
OBJECTE: Punts singulars relatius a camins ramaders Geometria: punt 
    
  CLASSE MÈTODE DE
ATRIBUTS  ('·'  correspon a valors de l’atribut)   RECOLLIDA 
Codi de punt singular A gabinet 
Tipus de punt singular     
• ocupació aprovada A gabinet 

A gabinet • ocupació irregular 
A gabinet • obstacle per a l'ús ramader 
A gabinet • abeurador 
A gabinet • descansador 

Descripció A gabinet 
 
 
Les alternatives de recollida possibles són: 
 

1. Recollida de la informació requerida per la legislació (Opció1: A) 
2. Recollida de la informació requerida per la legislació i ampliació a la requerida per 

Departaments de la Generalitat, Consells comarcals i Ajuntaments que no presenti especial 
dificultat  
(Opció 2: A+B) 

3. Recollida de tota la informació contemplada a l’inventari, que inclou la derivada i la que 
presenta major dificultat (Opció3: A+B+C) 

 
La proposta és compilar el contingut de l’Opció 2 en la fase inicial, i deixar el contingut de C (Opció 3) 
per a una posterior fase operativa. 
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9 FITXERS I FORMATS  
 
A continuació s’enuncien els principals fitxers, tant gràfics com taules alfanumèriques, que configuren 
la base, així com els formats en que s’han de lliurar.  
  
Fitxers gràfics 
 
Els formats de fitxers que es poden utilitzar per al lliurament de la informació gràfica són: Shape 
d’ESRI, MicroStation de Bentley i DXF d’AutoDesk. Els fitxers gràfics contenen la representació 
gràfica dels segments de vial (línies), de les afectacions a l’estructura del vial (punts), de les 
limitacions especials (punts) i dels punts singulars en camí ramader (punts). Són els següents: 
 
• Segments de vial                                : xx_sgv.ext 
• Afectacions a l’estructura del vial       : xx_aev.ext 
• Limitacions especials                         : xx_les.ext 
• Punts singulars en camí ramader      : xx_psr.ext 
 
on ‘xx’ és el codi oficial de la comarca segons el DOGC i ‘ext’ indica l’extensió del fitxer, que dependrà 
del format usat 
 
Taules alfanumèriques 
 
Associades a les dades gràfiques hi ha una sèrie de taules, així com també hi ha taules relacionades 
amb aquestes. Es lliuraran en format mdb d’Access. Són les següents: 
 

xx_sgv.mdb • Taula de segments de vial, lligada al fitxer gràfic corresponent                             
: 

xx_trv.mdb • Taula de trams de vial, relacionada amb la taula de segments de vial                  
: 

xx_via.mdb • Taula de vials, relacionada amb la taula de trams de vial                                      
: 

 • Taula d’afectacions a l’estructura del vial, lligada al fitxer gràfic corresponent i 
relacionada amb les taules de trams de vial i de vials                                           : xx_aev.mdb 

 • Taula de limitacions especials, lligada al fitxer gràfic corresponent  i relacionada 
amb les taules de trams de vial i de vials                                                               : xx_les.mdb 

 • Taula de punts singulars en camí ramader, lligada al fitxer gràfic corresponent i 
relacionada amb les taules de trams de vial i de vials                                           : xx_psr.mdb 

 
on ‘xx’ és el codi oficial de la comarca segons el DOGC 
 
 
Es lliurarà també una memòria en la que es descriurà el mètode emprat per a la realització de 
l’inventari, així com el programari utilitzat i les dates de realització. 
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