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Definició

El replantejament d’una línia de límit entre 

dos municipis és l’estudi tècnic fet a partir de 
les actes històriques i els seus corresponents 

quaderns topogràfics.

El replantejament és el document de partida 

dels treballs de delimitació posteriors.

Aquest document és la interpretació 

tècnica, sobre cartografia a escala 1:5 
000, del traçat de la línia de terme i la posició 

de les fites descrites a la documentació.
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Projecte replantejaments

• D’acord amb el Conveni signat el 30 de 
desembre de 2005 entre el DGAP i l’ICC.

• L’ICC està realitzant els replantejaments 
topogràfics de les línies de terme dels municipis 
de Catalunya.

• El període d’execució va del 2005 al 2011.
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2. Digitalització i 
referenciació polig.

3. Treballs de camp1. Triangulacions0. Documents 
de partida

Procés
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5. Control de qualitat 6. Base de dades i 
generació documental

4. Càlculs i 
traçat de la línia
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Les actes de reconeixement de línia 

són els documents legals on queden 
definits els límits municipals.

descripciódescripció

localitzaciólocalització

Les actes històriques (vigents)

definits els límits municipals. localitzaciólocalització

visualsvisuals

línia de límitlínia de límitMajoritàriament, van ser aixecades a 

Catalunya per Instituto Geográfico y 
Estadístico i per l’Estado Mayor del 

Ejército, entre 1910 i 1930.
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Els quaderns topogràfics

Els quaderns de camp contenen la poligonal 

topogràfica que defineix les línies de límit.

Dades observades:
- azimuts
- angles verticals
- distàncies

Dades observades:
- azimuts
- angles verticals
- distàncies

Dades calculades:
- dist. verticals

- dist.  horitzontals

Dades calculades:
- dist. verticals

- dist.  horitzontals

CroquisCroquis
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Les planimetries municipals

Jornada "Delimitació municipal". 30 d'octubre de 2009



El replantejament topogràfic

8

Les planimetries municipals
Com s’aixecava una planimetria?
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L’ajust de les triangulacions municipals antigues dins de les xarxa 

geodèsica actual, ens permet una primera georeferenciació de les 
poligonals topogràfiques.

Triangulacions (1/6)

Ajust de les triangulacions municipals

L’inici dels treballs d’aixecament de les planimetries és l’observació 

de la triangulació de la zona a cartografiar.

Triangulació municipal antiga

Xarxa geodèsica actual
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Triangulacions (1/6)

Triangulació geodèsica global antiga.Llistat de coordenades d’una triangulació local.
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Triangulacions (1/6)

Aquest fet ens permet l’encaix de les triangulacions locals dins la global.

Alguns punts de les triangulacions locals antigues tenen correspondència amb 

punts de la triangulació geodèsica.
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Triangulacions (1/6)

Un nou procés recalcula la totalitat de la xarxa cercant el millor 

ajust entre les triangulacions locals i la xarxa actual.

Finalment, obtenim el conjunt de les triangulacions municipals 

georeferenciades.

Precisió?

< 3 m

Jornada "Delimitació municipal". 30 d'octubre de 2009
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Triangulacions (1/6)

L’ajust de la triangulació local dins de la xarxa geodèsica, ens permet la

georeferenciació de les antigues planimetries municipals.
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Poligonals (2/6). Entrada de dades

Durant aquest procés cal detectar errors, tot comparant i contrastant les

dades numèriques.

Existeixen aplicacions específiques per a l’entrada de dades de les

poligonals topogràfiques.
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Poligonals (2/6). Entrada de dades
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Poligonals (2/6). Entrada de dades
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El programari d’entrada de dades genera un 

arxiu on guarda les dades numèriques 
entrades ja contrastades.

També crea un arxiu on ja queden recollides 

les mitjanes dels valors angulars i les 

Poligonals (2/6)

les mitjanes dels valors angulars i les 
distàncies reduïdes.
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Les poligonals topogràfiques connecten punts de les triangulacions.

Poligonals (2/6). Georeferenciació

L’ajust de les triangulacions antigues permet un primer encaix de 

poligonals i fites.
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L’ajust de les triangulacions antigues permet un primer encaix de poligonals i 

fites. Aquest no és suficient per determinar la seva posició precisa. 

Georeferenciació precisa

Poligonals (2/6). Georeferenciació

La georeferenciació precisa es realitza a partir d’altres punts 

reflectits al quadern.
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Vèrtex

Fita 2

(posició teòrica)

Poligonals (2/6). Georeferenciació

L’encaix precís de la poligonal es realitza des d’un punt 

proper que es pugui determinar amb precisió.

Aquest mètode persegueix la cerca de les fites a l’àrea 

correcta, donat que les poligonals topogràfiques poden contenir 
errors.

Vèrtex

Fita 2

(posició real)

Fita 3

(posició teòrica des de

la fita 2)
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Treball de camp (3/6). Cerca

Punt teòric20 m

Fita trobada

60%

Jornada "Delimitació municipal". 30 d'octubre de 2009

40%
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Fites de terme

Treball de camp (3/6). Resultat de la cerca

Triangulació

Poligonal topogràfica
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trobades: 15
no trobades: 15
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< 1 m

?

Càlculs i traçat (4/6) Precisions

Fita no 
trobada

< 1 m

2 m

1 m
5 m?
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30%

8%
8%

< 1 m. 1 a 2 m. 2 a 3 m. 3 a 5 m. > 5 m.

Càlculs i traçat (4/6). 

Precisió de les fites calculades

2 m
1 m 5 m

3 m

42%

12%

La dependència de les fites calculades de les dades dels quadern 
topogràfics, determina la precisió amb que som capaços de calcular-les.
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Replantejament. Càlculs i traçat (4/6)

Fites de terme

Triangulació

Poligonal topogràfica
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Traçat de la línia de límit
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Carenes Propietats

Un cop coneguda la posició de les 
fites, trobades o calculades, cal traçar la 
línia de límit a escala 1:5 000.

Traçat de la línia de límit.

Càlculs i traçat (4/6)

Línies rectes Rius

El traçat s’ha d’ajustar a les descripcions 
de l’acta.
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Càlculs i traçat (4/6)

El traçat es realitza sobre el mapa topogràfic a escala 1:5 000 i treball de camp.

Quan el traçat de la línia de límit és una carena o un riu, el seu traçat s’adapta 
al terreny definit a la cartografia, donat que la poligonal topogràfica és una 
simplificació de la realitat (escala de les planimetries: 1:25 000).
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Càlculs i traçat (4/6). Vol americà de 1956.
Per a zones fortament transformades s’utilitza 

fotografia aèria antiga.

AMS (USAF) F-15 Reporter
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Un cop treballada la línia de límit es revisa aquesta 
en el seu conjunt, i també la coherència de la 
mateixa amb les línies adjacents.

Control de qualitat (5/6)

El control de qualitat afecta tant als treballs de 
gabinet com als de camp.

El control de qualitat es realitza sobre la totalitat 
dels replantejaments.

El programari de treball treballa amb 4 nivells de 
control. La informació no és vàlida fins que no s’ha 
completat la validació a tots els nivells.

gabinet com als de camp.
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Generador documental

BASE DE 
DADES

Base de dades. SIG

Conjunt de les dades treballades

Base de límits municipals 1:5 000

DADES
SIG
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El document
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Un exemple comarcal. La Segarra
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1 335/1 920 treballades (70%)

1 920/2 712 línies (71%)

Línies conveni:

Conveni DGAP-ICC 2005-2011. Estat
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