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9.6 Cartografia temàtica (1/8) 

• Els mapes temàtics es poden classificar segona 
la seva funció principal: 
– Mapes d’inventari: emmagatzemen informació. 

– Mapes analítics: analitzen les dades. 

– Mapes sintètics: interpreten i resumeixen l’anàlisi. 
 

• Les tècniques més habituals són: 
– Els símbols graduats  

– Les coropletes 

– Les isolínies 

– Els símbols unitaris repetits 

– Els símbols proporcionals 

– Els mapes de fluxes 



9.6 Cartografia temàtica (2/8) 

• Símbols graduats: 

– Els mapes de símbols graduats utilitzen símbols per 

representar valors d’una variable d’escala per regió 

geogràfica. La mida de cada símbol es proporcional 

al valor per aquesta regió.  

– Les dades acostumen a estar agrupades. 



9.6 Cartografia temàtica (3/8) 

• Les coropletes: 

– Mapa temàtic que representa la distribució espacial d’un 

fenomen mitjançant trames o diferents tons de color o gris 

on la gradació d’intensitat expressa diferents intervals dels 

valors d’un fenomen en unitats territorials, administratives 

o convencionals.  

– Les àrees estan modelades en proporció amb la mesura 

de la variable estadística que s’exhibeix en el mapa, per 

exemple densitat demogràfica o renta per càpita.  

– Proporciona una manera fàcil de visualitzar com una 

mesura varia a través d’una àrea geogràfica.  

– Les dades acostumen a estar agrupades. 



9.6 Cartografia temàtica (4/8) 



9.6 Cartografia temàtica (5/8) 

• Les isolínies i mapes de fluxos: 

– Mapa temàtic que representa les direccions de 

moviment mitjançant línies d’amplada variable, 

proporcionals a la seva importància i 

esquematitzades d’acord amb el traçat.  



9.6 Cartografia temàtica (6/8) 

• Símbols proporcionals: 

– Símbol cartogràfic les dimensions del qual varien 

proporcionalment amb la importància o magnitud del 

fenomen representat.  



9.6 Cartografia temàtica (7/8) 

• Símbols unitaris repetits: 



9.6 Cartografia temàtica (8/8) 

• Els mapes que contenen símbols que han 

d’estar agrupats, han de considerar el següent: 

– S’han d’ajuntar les dades que tenen un valor real 

similar. 

– S’han de separar les dades que signifiquen 

diferències en la realitat. 

– S’ha de cobrir tota la gamma de valors sense 

repeticions ni omissions.  



9.7 Cartografia topogràfica 

• La característica distintiva d'un mapa 

topogràfic és que la forma de la superfície de la 

Terra, el relleu, està representat per corbes de 

nivell.  

• Les corbes són línies imaginàries que uneixen 

punts d‘igual elevació a la superfície de la terra 

per sobre o per sota d'una superfície de 

referència, com per exemple el nivell del mar.  

• Les corbes fan possible mesurar l'alçada de 

muntanyes, profunditats del fons d'oceans, i 

angle dels pendents.  



9.7.1 Breu apunt històric (1/3) 

• Breu apunt històric: 

– No es pot parlar de topografia fins el s.XVII 

– Fins al s.XVIII es representaven les muntanyes 

com a perfils: semblen files de pedres, cossos 

escamosos... 

– Més tard va començar a utilitzar-se l’ombrejat.  



9.7.1 Breu apunt històric (2/3) 

– Les corbes de nivell les va  

usar per primera vegada  

l’holandès Nicholas  

Cruquius, l’any 1728, per  

representar la fondària de  

l’estuari del riu Merwede. 

 

– Per representar el relleu  

terrestre, el mapa més antic  

correspon al realitzat per  

l’enginyer francès  

Dupain-Triel el 1791. 



9.7.1 Breu apunt històric (3/3) 

• A partir del 1850 es van començar a imprimir les 

corbes en colors. 

• El primer mapa nacional amb corbes de nivell 

fou el d’Àustria a escala 1:25 000 iniciat al 1869. 

• En el cas d’Espanya es van començar a usar a 

partir del primer Mapa Topográfico Nacional de 

1875. 



9.7.2 Característiques (1/2) 

• Es classifiquen segons l’escala en sèries 

cartogràfiques. 
 

• La sèrie bàsica està creada a partir de 

mesures recolzades amb treball de camp, 

models estereoscòpics o imatges de radar i 

sonar i a escales de l’ordre de 1:5 000. 
 

• La resta de sèries són derivacions d’aquesta, 

per reducció o generalització.  



9.7.2 Característiques (2/2) 

• Elements distingibles: 

– Planimetria: inclou: 

• aspectes naturals com la xarxa hidrogràfica, 

vegetació... 

• aspectes humans com els usos del sòl, vies 

de comunicació, límits administratius... 

– Altimetria: és la representació del relleu. 

– Toponímia:conjunt de noms propis que  

  apareixen en un mapa. No ha d’impedir 

  la observació i lectura de la resta de 

  nivells.  

 



 

MODELS DE DADES: VECTOR 

Mapa coroplètic 
Corbes de nivell 

Triangular Irregular Network 



9.7.3 Les corbes de nivell (1/6) 

• Corba de nivell: Intersecció fictícia entre un 

objecte (o element geogràfic) i uns plans 

imaginaris paral·lels a una base i a intervals 

d’altitud d’igual separació.  

• Cada corba delimita una  

superfície en la que tots  

els seus punts són d’igual  

altitud sobre el nivell de base.  



9.7.3 Les corbes de nivell (2/6) 

• Les corbes de nivell que estan dibuixades amb un traç 
més gruixut s’anomenen corbes de nivell mestres. La 
resta s’anomenen corbes intermèdies. 
 

• Entre dues corbes de nivell consecutives hi ha una 
diferència d’altitud que s’anomena interval de nivell o 
equidistància. (En l’exemple anterior 50 m). 
– Escala 1:25 000  10m 

– Escala 1:50 000  20m 

– Escala 1:100 000  50m 

– Escala 1:200 000  100m 
 

• El desnivell és la distància vertical que hi ha entre dos 
punts que es troben a diferent alçada. (En l’exemple 
anterior el desnivell entre el cim i el punt A és de 195 
metres). 



9.7.3 Les corbes de nivell (3/6) 

• El nom tècnic és isohipsa (grec=igual altitud) 

per les corbes de nivell terrestres. 

• Per les corbes de profunditat és isòbata 

(grec=igual profunditat). 

• El pla base per a la representació del relleu és 

el definit pel nivell mitjà del mar. 

• També existeixen: 

– Isòcrones: mateix període de temps. 

– Isohietes: igual quantitat de precipitació en un 

   període de temps. 

– Isòbares: igual pressió atmosfèrica.  



9.7.3 Les corbes de nivell (4/6) 

• En el cas que tinguem una conca deprimida (ex: 

un cràter), les corbes de nivell es representaran 

de forma discontinua. 



9.7.3 Les corbes de nivell (5/6) 

• A escales més petites de 1: 500 000 i menors no es 
poden arribar a representar les corbes de nivell. Com 
a alternativa s’utilitzen les tintes hipsomètriques, 
ideat per  E. Von Sydow al 1873.  

• Representen l’altitud mitjançant diferents gradacions 
de color. Consisteix en omplir els espais generalment 
entre les corbes de nivell  
mestres amb colors  
lleugerament diferents.  

– Les zones més baixes  
en verd i siena 

– Ocre per zones més altes 

– Blanc per zones de  
neus perpètues/ > 3000m. 



9.7.3 Les corbes de nivell (6/6) 



9.7.4 Formes bàsiques de relleu representables (1/5) 

• Parts altes de les muntanyes: 

– Cim: punt més alt d’una muntanya o d’un turó. 

– Pic: cim d’una muntanya que acaba de forma 
prominent. 

• Passos entre cims: 

– Coll (collado): relleu més baix entre dues muntanyes 
on el pas sol ser més fàcil. 

– Port: pas entre dues muntanyes per on sovint hi 
passa un camí o una carretera. 

• Referit a les cares de les muntanyes: 

– Vessant (vertiente): superfície inclinada d’un relleu. 
El que uneix la base amb el cim. 

– Cresta: cim allargat d’una muntanya o d’un turó. 



9.7.4 Formes bàsiques de relleu representables (2/5) 

• Depressions recorregudes per un curs d’aigua: 

– Tàlveg (vaguada): línia on conflueix la part 
inferior de dos vessants. Coincideix amb la 
línia que uneix els punts més baixos de la vall 
i normalment correspon a un curs d’aigua. 

– Vall: conjunt de vessants que acaben en un 
mateix tàlveg. 

 
 



9.7.4 Formes bàsiques de relleu representables (3/5) 

• Les corbes de nivell tancades volten un cim o pic. 

 

 

 

 

• Les corbes de nivell situades unes a prop de les 

altres indiquen un pendent escarpat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7.4 Formes bàsiques de relleu representables (4/5) 

• Les corbes de nivell molt distanciades indiquen 

un terreny pla o de pendent suau. 

 

 

 

 

• Quan tenim dos cims a la vora s’indica un coll. 

 



9.7.4 Formes bàsiques de relleu representables (5/5) 

• Les corbes de nivell separades uniformement 

indiquen un pendent regular i separades 

desigualment un pendent irregular.  

• En el cas de les crestes, les corbes formen una 

inflexió en forma de V al revés i per tant 

oposada en el fons de les valls.  

 

 



• El pendent és la inclinació d’una superfície 

respecte a l’horitzontal o també el quocient entre 

la distància horitzontal recorreguda entre dos 

punts i el seu desnivell.  

• Es defineix com un angle o com un percentatge. 

9.7.5 Càlcul de pendent (1/2) 



9.7.5 Càlcul de pendent (2/2) 

• Exemple: 

 

Pendent (º) => 

tan α = (109.79 – 103.82) / 123= 0.0485 * 180 / π = 2.78º 

Pendent (%) => 
(109.79 – 103.82 / 123) * 100 = 4.85% 
 


