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CONCEPTE DE MAPA 

Representació gràfica* d’informació definida per la seva localització 
en l’espai (referida a un sistema de coordenades universal o local) i 
pels seus atributs topològics i temàtics. 

 

*Representació gràfica implica abstracció de la realitat, problemes 
d’escala, simbolització i de projecció (transformació geomètrica) 

 

 

• Ens relaciona les coordenades amb els atributs (altitud i /o atribut 
temàtic) i el temps: x, y, z, t 

 

Finalitat: 

facilitar la navegació, l’exploració, la comprensió i la gestió del 
territori. Ens dóna consciència geospacial.  És una eina de 
governança. 



9. Productes cartogràfics (1/3) 

• L’objectiu de la cartografia és preparar i reproduir 

formes de representació cartogràfica (mapa) a 

través de l’estudi dels mètodes que són necessaris 

pel disseny de les formes de la representació.  

• És necessari desenvolupar un llenguatge 

cartogràfic per tal d’establir un mitjà de 

comunicació entre el productor de mapes i 

l’usuari de mapes.  

• Un mapa sempre és una interpretació selectiva, 

abstracta i simbòlica de la realitat. 

• Es classifiquen fonamentalment en temàtics i 

topogràfics. 

 





9. Productes cartogràfics (2/3) 

• És important saber qui es el receptor del mapa, 

a qui va adreçat.  

• La comunicació es pot fer mitjançant text 

(explicacions, fonts, llegendes...), taules 

(estadístiques...), diagrames, gràfiques, imatges, 

dibuixos... 

• Fer mapes és a l’abast de tothom. Actualment 

els software ja “col·loquen” els elements, fan les 

paletes... 

• Però cal tenir clar que la cartografia digital no és 

el mateix que un SIG. 



9. Productes cartogràfics (3/3) 

• Per això es important saber quines convencions 
existeixen i tenir clares quines orientacions 
s’han de tenir en compte. 

• El llenguatge cartogràfic es diferencia d’altres 
llenguatges de comunicació: 

– Per l’ús de processos de transformació 
matemàtica: les projeccions. 

– Per l’ús deliberat d’una representació reduïda de 
la realitat (mapes a escala). 

– Per la cura en la definició i delineació de 
conceptes: la simbolització. 

– Per la selecció i simplificació de la realitat d’acord 
a l’escala i al propòsit: la generalització. 



9.1 Normes generals de composició (1/4) 

• Elements bàsics requerits en la composició d’un 

mapa: 

– Títol i subtítol  

– Mapa base 

– Xarxa de referència 

– Gràfic de situació 

– Llegenda 

– Escala  

– Orientació Nord 

– Explicacions d’autors (metadades) 

– Logos 

 



ELEMENTS D’UN MAPA 



ELEMENTS D’UN MAPA: Concepte d’escala i àmbit geogràfic 

Escala d’un mapa: proporció entre les dimensions reals d'un objecte (o 
tot l’àmbit del mapa) i la seva representació en una superfície plana 
(paper o pantalla).  

 

Es pot representar numèricament (1:50000) o gràfica (barra) . Només té 
sentit aplicat a un mapa imprès o a un determinat nivell de zoom en el cas 
d’un mapa digital. 

 

 

 

 

 

 

Àmbit geogràfic (extent): porció de la Terra representada en el mapa (Ex: 
mundial, continental, municipal) 

 

Quina és l’escala adequada? 

• Compromís entre àmbit i escala (volum d’informació necessària) 

• Escala dels processos: abast que té el procés que estem cartografiant 

• Fit-for-purpose  

    

No és constant al llarg de 
tot el mapa a causa de la 
curvatura de la Terra. 



9.4 Elements gràfics: símbols  (1/4) 

• Les classes de símbols bàsics usats per 

representar són: 

– Punts (punts): s’usen per representar dades 

posicionals, altura, centroides...Són els més 

importants. 

– Línies (arcs): determinen direccions, límits... 

– Àrees (polígons): determinen l’extensió, atributs 

mesurables, relacions... 



SÈRIES I TALLS CARTOGRÀFICS: el cas dels mapes topogràfics 



Conjunt de mapes agrupats per una 

determinada temàtica 

ATLES CARTOGRÀFICS 



• No cal tenir una elevada especialització per manipular la 
informació 

• Talls cartogràfics en fulls 

• La informació ocupa menys espai físic però avui en dia el 
problema de emmagatzematge és important (curator) 

• Major facilitat d’actualització i de repetició amb 
paràmetres diferents (simulacions) 

• Visualització cartogràfica amb moltes possibilitats 
• Enorme potència de consulta i extracció d’informació 
• Integració d’informació molt diversa: interoperabilitat / 

estàndards 
• Possibilitat de fer anàlisis sofisticades (geocomputació) 
• Major consistència i eficàcia 

Cartografia analògica 

Cartografia digital 

ANALÒGIC VERSUS DIGITAL 



Descàrrega diària  

de les dades de 
les estacions 

SERVIDOR  

CENTRAL 

Emmagatzematge 

 de les dades 
Publicació de les dades 

en un portal web 
conforme als estàndards  

WMS d’OGC 

Interpolació de les dades 
i 

generació de mapes  

de perill d’incendi, 
temperatura i  
precipitació 

 

 

BASE DE 

DADES 
Importació, 

 homogeneïtzació 
de formats i filtratge  

de les dades  
BASE DE 

DADES 
Càlcul del FWI i  

els seus components 

  

 
SISTEMA FWI MiraMon 

XARXA ESTACIONS 

METEOROLÒGIQUES 

L’era digital (sensors, computadores i Internet) permet tenir mapes “vius” (és 
a dir, capacitat per actualitzar, canviar algoritmes, disseminar...) 

CARTOGRAFIA COMPUTACIONAL: el cas del Fire Weather Index a 
Andorra 



CARTOGRAFIA COMPUTACIONAL : el cas del Fire Weather Index 
a Andorra 



TIPUS DE MAPES  
Mapa topogràfic 

 
Mapa amb informació bàsica d’un territori que serveix de base per 
elaborar la cartografia temàtica. Especial èmfasi en la precisió 
planimètrica (X,Y) i altimètrica (Z).  
 
- morfologia del relleu (corbes de nivell: isohipses/isobates)  

 
 

- elements necessaris per a garantir una bona navegació pel territori: 
 
 

límits administratius, poblacions, fonts, cims, rius, carreteres... 
 
  
- toponímia (els noms dels llocs) 

Mapa temàtic (categòric o quantitatiu) 
 
Atles: Polítics, Físics 

Socio-Econòmics (renda per càpita, criminalitat,...) 

Comunicacions: cartes de navegació / carreteres/ carrerers 

Vegetació sensu lato 

Climàtics i Meteorològics 

Edafològics i Geològics 

Riscs ambientals (incendis, epidèmies...) 

Celestes 



TIPUS DE MAPES  • Segons el seu format:  

SIG 

Imatges (jpg, gif...) 

 

• Segons la seva validesa temporal: 

 

Temps real o quasi temps real (near real time) 

Llarg termini (Long term) 

 

• Segons la seva funcionalitat: 

Operacionals 

 

• Segons la forma de representació:  

Plana (pantalla o paper) 

Globus virtuals 

3D 

 

• Altres: 

Story maps: http://story.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/?appid=aed61922c4b444ba843d19e676e80004 

 

http://story.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/?appid=aed61922c4b444ba843d19e676e80004


ORIGEN DE LES BASES CARTOGRÀFIQUES 

Integració de la informació 

Fotografia aèria 

Mapa analògic 

Imatge satel·lital 

SIG 

Sensors in-
situ 

UAV 

Sensors ex-situ 



Màster Universitari en Teledetecció i SIG: 

Principis de Cartografia Sensors in-situ 



Màster Universitari en Teledetecció i SIG: 

Principis de Cartografia 

Fonts de dades (sensors, treball de camp) 

+  

eines d’integració (SIG) 

Cartografia elaborada  

Anàlisi  Knowledge 

MODEL CONCEPTUAL KID 

Data 

Information 



 

WHAT IS SPECIAL IN SPATIAL? 

• Informació multidimensional 

• Multiescala 

• Gran volum de dades  

• Conceptualització de la realitat complexa 

• Projecció a una superfície plana 

• Dinàmica en el temps 

 



 

ATRIBUTS DE LES BASES DE DADES GEOGRÀFIQUES 

Espacials (o planimètrics): geolocalització mitjançant coordenades X i Y 
en un determinat sistema de referència 

  

Temàtics 

 Quantitatius (numèrics) 

  Escalars (enters, reals) 

  Ordinals 

  Cíclics 

  

 Categòrics  

  Nominals 

 

 

Temporals: mapes de diferents períodes i/o metadades amb informació de 
les dates de confecció del mapa  

  

Qualitat: mapes d’incertesa i/o índexs de fiabilitat a les metadades 


