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Limitacions del model actual: 

Dificultat per manegar les actualitzacions: 

No identificadors dels elements ni cicle de vida. 

No metadades a nivell d’element. 

Topònims no relacionats explícitament amb els elements. 

    

 

                 Enriquiment del model de dades 

 

 

 

Necessitat del canvi 
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Limitacions del model actual 

Limitacions de les eines ICC de captura de dades: 

Les aplicacions ICC utilitzades per a la captura de dades 

estan basades en software comercial molt antic 

(MicroStation v7, MGE, MGA i MTA). 
 

MicroStation no permet tractar la topologia de manera 

òptima, i cal reconstruir-la cada cop que s’actualitza la 

informació: 

Cost alt per mantenir l’estructura de dades. 

Problemes potencials en la qualitat de les dades.  

 

 

     Flux de producció basat en un GIS 

 

 

Necessitat del canvi 
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Limitacions del model actual 

Limitacions de les eines ICC de captura de dades: 

Fins l’any 2010 el mercat no va oferir eines de captura 

fotogramètrica connectades a un GIS que fossin altament 

productives. 

 

 

  Flux de producció basat en un GIS connectat   

      a un sistema de captura fotogramètrica 

 

 

Necessitat del canvi 

7 



Model de dades de la Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 v2.0                       31 Octubre 2013 

Limitacions del model actual 

Limitacions de les eines ICC de captura de dades 

Compatibilitat amb els estàndards: 

Per assegurar interoperabilitat 

BTA, INSPIRE 

 

Necessitat del canvi 
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Aspectes tècnics 

del nou model 
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Unitat de resolució 

Geometries 

Relacions espacials 

Topònims i etiquetes 

Fenòmens i atributs 

Base contínua 

Metadades 

Documentació 

Aspectes tècnics del nou model 
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Aspectes tècnics: unitat de resolució 

Versió nova: 
 

Les unitats de resolució seran nombres 

reals en format REAL*8. 

 

 

 

Versió actual: 
 

Les unitats de resolució son nombres 

sencers en format INTEGER*4. 
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12 

 

Geometries: 

Es continuarà mantenint les geometries punt, línia i polígon, però amb 

canvis. 

No es mantindran els textos. 

Aspectes tècnics del nou model 
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Versió actual: 
 

No hi ha compartició de línies 

 
 

No hi ha elements duplicats 

 
 

Objectes coincidents en el món real: 

 Mètode 1: Es capturen amb les  

    característiques del  

    més prioritari 
 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Versió actual: 
 

No hi ha compartició de línies 

 
 

No hi ha elements duplicats 

 
 

Objectes coincidents en el món real: 

 Mètode 1: Es capturen amb les  

    característiques del  

    més prioritari 
 

Mètode 2: Es capturen els dos  

  separats a una distància 

      mínima en X,Y de 1m 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Versió actual: 
 

No hi ha compartició de línies 

 
 

No hi ha elements duplicats 

 
 

Objectes coincidents en el món real: 

 Mètode 1: Es capturen amb les  

    característiques del  

    més prioritari 
 

Mètode 2: Es capturen els dos  

  separats a una distància 

      mínima en X,Y de 1m 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: geometries lineals 

Versió nova: 
 

Els objectes lineals coincidents  

 sempre es recolliran amb les dues 

geometries  

Si es capturen de nou o s’actualitzen 

els existents, quedaran amb la 

geometria duplicada 

Si no es modifiquen: 

Mètode 1: S’afegirà la geometria   

   del menys prioritari 

    

Mètode 2: Es mantindran com 

  estan, separats 1 m 
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Versió nova: 

No s’utilitzarà geometria compartida amb múltiple atribució (multitaging). 

Les eines disponibles en els GIS actuals permeten editar geometries duplicades 

com si fossin úniques, i de manera que cada element manté els seus atributs. 

 

 

 

Aspectes tècnics: geometries lineals 
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Versió actual: 
 

Elements plans derivats d’un contorn 

lineal on cada punt té alçada real i un 

centroide. 

 

 

 

 
 

 

Aspectes tècnics: polígons 

Versió nova: 
 

Àrees tancades on cada punt té 

l’alçada real.  

 

 

 

E 

C 
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Versió nova: 
 

Avantatges: 

Es podran extreure zones automàticament. 

Mètode òptim per captura usant un producte GIS. 

Model més senzill. 

 

Inconvenients: 

En el cas dels cursos fluvials de dos marges i dels canals amples es perdrà el sentit 

del corrent de l’aigua en els marges, ja que no es pot emmagatzemar en el polígon. 

El procés de simbolització serà més complex. Per exemple caldrà un procés per 

eliminar la línia coincident que tanca el polígon de mar i el polígon de riu. 

 

 

 

Aspectes tècnics: polígons 
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Aspectes tècnics: polígons 

actual 

Validació topològica i poligonació 

durant la captura 

nou 

E 

C 

Validació topològica i poligonació 

després de la captura 

C 

E 
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Un objecte del món real s’emmagatzema: 

Punt 

Conjunt de trams de línia 

Conjunt de parts del polígon  

Per exemple, en el cas d’un curs fluvial cada part serà una 

polyline entre els punts d’intersecció amb altres elements de la 

mateixa capa d’informació o altres capes.  

Qualsevol canvi de valor en un atribut genera una nova part. 

 

 

Aspectes tècnics: relacions espacials 

1 2 3 
4 

5 
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No hi ha canvis en les connexions: 

Un extrem d’un element connecta amb un altre quan les seves 

coordenades coincideixen amb les d’un extrem o d’un vèrtex 

d’un altre element. 

 

 

 

 

 

Hi ha dos tipus de connexions: 

Connexió 3D: Coincidència en les coordenades X,Y,Z 

Connexió 2D: Coincidència en les coordenades X,Y. No en 

la coordenada Z. 

 

 

Aspectes tècnics: relacions espacials 
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Atributs genèrics 

Atributs de classificació 

 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: atributs 
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IDENTIFICADOR 

Identificador de l’element: 

Únic 

Persistent en el temps 

Consta de dos parts: 

Identificador de l’element topogràfic 

Identificador de la revisió de l’element 

No porta cap tipus d’informació sobre la classificació, la 

localització, etc. 

S’assignen automàticament en afegir l’element. 
 

Permetrà identificar els canvis i facilitar les relacions amb altres 

bases de dades. 

 

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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IDENTIFICADOR 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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Un objecte del món real s’emmagatzema: 

Punt 

Conjunt de trams de línia 

Conjunt de parts del polígon  

Per exemple, en el cas d’un curs fluvial cada part serà una 

polyline entre els punts d’intersecció amb altres elements de la 

mateixa capa d’informació o altres capes.  

Qualsevol canvi de valor en un atribut genera una nova part. 

 

 

 

L’identificador s’assigna a la part. 

 

 

Aspectes tècnics: relacions espacials 

1 2 3 
4 

5 
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DATA_ALTA, DATA_BAIXA   

Data d’alta i data de baixa de cadascuna de les revisions a la base de dades.  

Servirà per a gestionar el cicle de vida, els lliuraments incrementals, etc. 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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Creació 

Eliminació 

Modificació: 

Substitució 

Divisió 

Fusió 

 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: cicle de vida 
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Creació: 

Es crea un nou element en la base de dades. 

 

 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: cicle de vida 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

     
 

 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 house 1 20110601  

Feature type: Building 

 

 

Feature instance creation
0001

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edificació 20110601 
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Eliminació: 

Un element de la base de dades deixa d’existir i es marca com a eliminat. 

Aspectes tècnics: cicle de vida 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 house 1 20110601  

  

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 house 1 20110601 20120209 

Feature type: Building 

 

 

Feature instance deletion
0001

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edificació 20110601 

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edificació 20110601 20131030 
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Substitució: 

Un element de la base de dades es modifica en alguns dels seus aspectes, però es 

considera que continua sent el mateix element.  

Aspectes tècnics: cicle de vida 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 House 1 20110601 

  

 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 house 1 20110601 20120209 

0001 
multiUnit 
Dwelling 

2 
20120210 

 

Feature type: Building 

 

 

Feature instance update
0001

0001

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edifici constr. 20110601 

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edifici constr. 20110601 20131030 

0001 2 edifici  ús 20131031 
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Nou element que substitueix a un altre: 

Un element canvia prou per a ser considerat un nou element.  

 

Aspectes tècnics: cicle de vida 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 House 1 20110601 

  

 

TFID BFC versionID beginDate endDate 

0001 house 1 20110601 20120209 

0158 
multiUnit 
Dwelling 

1 
20120210 

 

Feature type: Building 

 

 

Feature instance update
0001

0158

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edifici constr. 20110601 

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0001 1 edifici constr. 20110601 20131030 

0158 1 edifici  ús 20131031 
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Divisió: 

Una part d’element es modifica en alguns dels seus aspectes i genera un nou 

element.  

Aspectes tècnics: cicle de vida 

 

TFID TYP versionID beginDate endDate 

0017 road 2 20110701  

 

 

TFID TYP versionID beginDate endDate 

0017 road 2 20110701 20120201 

0017 road 3 20120202  

0146 motorway 1 20120202  

Feature type: Road 

 

 

Feature instance update

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0017 2 camí 20110701 

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0017 2 camí 20110601 20131030 

0017 3 camí 20131031 

0146 1 corriol 20131031 
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Fusió: 

Un element s’agrega a un altre d’existent.  

Aspectes tècnics: cicle de vida 

TFID RST versionID beginDate endDate 

0011 
loose 
Ligth 3 20110601  

0023 
loose 

Unpaved 2 20110601  

 

TFID RST versionID beginDate endDate 

0011 loose 
Ligth 

3 20110601 20120201 

0023 loose 
Unpaved 

2 20110601 20120201 

0011 loose 
Ligth 

4 20120202  

 

Feature type: Road 

 

 

Feature instance update

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0011 3 camí 20110601 

0023 2 corriol 20110723 

T_ID V_ID nom D_ALTA D_BAIXA 

0011 3 camí 20110601 20131030 

0011 4 camí 20101031 

0023 2 corriol 20110723 20131030 
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DATA_VOL   

Data del vol fotogramètric utilitzat per actualitzar. 

 

DATA_PROJECTE   

Data de la informació de gabinet pels elements en projecte utilitzada per actualitzar. 

 

FONTS_ALTRES_TIPUS  

Altres fonts d’informació utilitzades per actualitzar. 

 

FONT_ALTRES_DATA   

Data d’altres fonts d’informació utilitzades per actualitzar. 

 

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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TOPONIM_TEXT   

Nom propi del lloc o de l’element geogràfic. 

Extret de la Base de Noms Geogràfics de Catalunya (NGCAT). 

TOPONIM_DATA   

Data de revisió de la NGCAT utilitzada. 

 

 

 

  

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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DATA_REVISIO   

Data de revisió de l’element 

Pot ser que l’element, en revisar-lo amb una nova font de dades, no requereixi cap 

modificació 

 

 

 

 

  

 

Aspectes tècnics: atributs genèrics 
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Atributs afegits per garantir compatibilitat amb la BTA 

Aspectes tècnics: atributs de classificació 

FENOMEN ATRIBUT 

Camp esports TIPUS_CES Tipus de camp d’esports 

Canal, rec, sèquia TER_CAN Situació respecte el terreny 

ESTAT_CAN Situació respecte ús, construcció, 

projecte 

Cota altimètrica ENTORN_COT Situació d’entorn: pic, coll, etc 

Curs fluvial, Massa d’aigua REGIM_FLU, REGIM_MAI  Règim 

TIPCAN_FLU, TIPCAN_MAI  Tipus de canalització 

Moll, Mur de contenció MAT_MOL, MAT_MUR  Material de l’obra 

Recinte, Recinte d’aigua TIPUS_RCN, TIPUS_RAI Tipus 

Torre TIPUS_TOR Tipus de torre: elèctrica, 

aerogenerador, etc 

Via fèrria TER_FER Situació respecte el terreny 

VELO_FER Velocitat associada a la via 

Vial TER_VIA Situació respecte el terreny 
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Afegits nous valors pels atributs (classificació) existents per 

garantir compatibilitat amb la BTA 

Aspectes tècnics: atributs de classificació 

FENOMEN ATRIBUT NOUS VALORS 

Construcció TIPUS_CNS andana, escales, monument 

Via fèrria TIPUS_FER tramvia, metro 
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La majoria dels atributs ja existeixen a la versió actual. 

Se n’han afegit per garantir compatibilitat amb la BTA. 

No s’han afegit atributs de la BTA o d’INSPIRE que no es poden 

aconseguir o no es poden mantenir. 

 

 

  

 

Aspectes tècnics: atributs de classificació 
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Àmbit de topònim: 

Alguns topònims fan referència a un lloc o un element geogràfic que no 

es recull a la base, com per exemple una serralada. 

Es recollirà de manera aproximada. 

Poden ser puntuals, linials o d’àrea. 

Recinte: 

Àrees destinades a instal·lacions o serveis. 

Instal·lacions d’energia, esportives, industrials, etc. 

Càmpings 

Etc. 

  

 

Aspectes tècnics: fenòmens nous 



Aspectes tècnics: fenòmens nous 
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Versió actual: 
 

Emmagatzemats com text: 

Codificat d’acord amb les seves 

característiques geogràfiques i 

tipogràfiques. 

Representació gràfica molt rica 

cartogràficament. 
 

Limitacions: 

No lligat a l’element al qual fa 

referència. 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: topònims 

Versió nova: 
 

S’emmagatzemaran com un atribut de 

l’element: 

Gairebé tots els GIS actuals 

permeten etiquetar automàticament 

a partir d’un atribut. 

S’afegiran geometries auxiliars per als 

topònims que no tenen element 

topogràfic associat. 

El text de les etiquetes (cotes, corbes 

de nivell) s’eliminarà. Serà també un 

atribut de l’element. 
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Un objecte del món real s’emmagatzema com un punt, com un 

conjunt de trams de línia o com un conjunt de parts del polígon.  

Per exemple, en el cas d’un curs fluvial cada part serà una 

polyline entre els punts d’intersecció amb altres elements de la 

mateixa capa d’informació o altres capes.  

Qualsevol canvi de valor en un atribut genera una nova part. 

 

 

L’identificador s’assigna a la part. 

En aquest exemple, tots els trams del curs fluvial principal 

portaran assignat el mateix topònim. 

En alguns casos l’objecte es podrà extreure a partir del topònim, 

cal però que existeixi i sigui comú a tots els trams. 

 

 

Aspectes tècnics: relacions espacials 

1 2 3 
4 

5 
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Base contínua: 

S’eliminarà el full de tall estàndard 

La distribució es farà de zones a la demanda (rectangular) 

 

 

 

 

Aspectes tècnics del nou model 
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Versió actual: 
 

A nivell de full 
 

 

 

 

 

Aspectes tècnics: metadades 

Versió nova: 
 

A nivell de base 

A nivell d’element 
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Aspectes tècnics: documentació 

Documentació interna de 

treball. 
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Flux de treball 

53 
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La BT25M v1 es va obtenir per generalització de la BT5M 

La BT25M v2 s’obté per actualització de la BT25M v1 

 

Flux de treball 

BT-25M v1.0 BT-25M v2.0 
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Eines 

55 
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  Topologia i edició 

Vol 

Aerotriangulació 

Captura fotogramètrica 

Base 

topogràfica 

Control de qualitat 

Simbolització 

    Mapa 

Captura de dades en un sistema CAD 
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 Captura i edició  

Vol 

Aerotriangulació 

Base 

topogràfica 

Control de qualitat 

Simbolització 

    Mapa 

Es faran alhora els processos de restitució i d’edició. 

 

Captura de dades en un sistema GIS 
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Limitacions del model actual 

Limitacions de les eines ICC de captura de dades: 

Fins l’any 2010 el mercat no va oferir eines de captura 

fotogramètrica connectades a un GIS que fossin altament 

productives. 

 

 

  Flux de producció basat en un GIS connectat   

      a un sistema de captura fotogramètrica 

 

 

Necessitat del canvi 

58 



Software 

ISSG-Z/I 

Stereo Analyst  

DATEM 

ArcGis 

MicroStation 

GeoMedia 

ORACLE 
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Procés de 

migració 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn: 

Customització adaptada als processos de treball. 

Gestió de dades 3D. 

Gestió de l’identificador únic i del cicle de vida. 

Solució dels problemes del software comercial, relacionats 

principalment amb la visualització en l’entorn fotogramètric 

(símbols, etc.). 

Gestió de les eines des de qualsevol dispositiu d’entrada: teclat, 

mouse fotogramètric, mouse estàndard i menú de pantalla. 

L’objectiu és aconseguir una major productivitat que en el sistema 

CAD.  

 

 

 

  

Procés de migració 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn: 

Manegament de les imatges estéreo 

Visualització 

Digitalització 

Mesures, en 2D i 3D 

Control de qualitat de les dades 

Procés de migració 

62 



Model de dades de la Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 v2.0                       31 Octubre 2013 

Nou entorn 
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Nou entorn 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn 

3.- Formació i entrenament: 

Nou model de dades 

GeoMedia 

Eines de captura sobre el nou entorn 

 

  

 

 

 

Procés de migració 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn 

3.- Formació i entrenament 

4.- Migració de les dades existents 

5.- Implementació en producció 

 

 

Procés de migració 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn 

3.- Formació i entrenament 

4.- Migració de les dades existents 

5.- Implementació en producció 

6.- Eines per a la gestió de la producció: 

Emmagatzemar en la base de dades tota la informació 

relacionada amb la producció.  

Per a monitoritzar la producció, preparar informes i millorar el 

flux. 

 

 

 

Procés de migració 
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1.- Millora del model de dades 

2.- Desenvolupament d’eines de captura sobre el nou entorn 

3.- Formació i entrenament 

4.- Migració de les dades existents 

5.- Implementació en producció 

6.- Eines per a la gestió de la producció 

7.- Producció i refinament continu de les eines 

 

Procés de migració 
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Els resultats de rendiment i productivitat estaran disponibles 

durant els propers mesos. 

El nivell de satisfacció dels operadors que treballen en la 

captura i actualització usant el sistema basat en GIS és molt 

alt, i de moment, la seva adaptació al nou sistema no 

representa cap problema. 
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Procés de migració: Resultats 
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Estat actual 
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TASCA INICI FINALITZACIÓ 

Disseny nou model dades Juny 2009 Desembre 2011 

Desenvolupament d’eines de captura Juny 2011 Juny 2013 

Formació i entrenament Març 2013 Octubre 2013 

Implementació en producció Setembre 2013 Octubre 2013 

Eines de gestió de la producció Octubre 2013 Desembre 2013 

Refinament continu de les eines Juny 2013 - 
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Estat actual: zona de treball BT25M v2.0 
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Fins que no hi hagi una cobertura prou significativa, es passarà al model 

de dades de la BT25M v1 i es distribuirà tal com es fa actualment. 

En la distribució de la BT25M v2.0 es podrà lliurar: 

L’actualització incremental. 

La informació vigent. 

Tota la informació, incloent la vigent i la històrica. 

 

 

 

 

 

Distribució BT25M v2.0 



Model de dades de la Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 v2.0                       31 Octubre 2013 

   
Institut Cartogràfic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc, 

E-08038 Barcelona 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 

http://www.icc.cat 

webmaster@icc.cat 
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