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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest projecte neix com a resposta de la petició de les diferents administracions de la Regió 
Metropolitana de Barcelona per poder disposar d’un repositori digital, escalable i el més 
actualitzat possible de la cartografia digital de la totalitat de les xarxes d’infraestructures 
ferroviàries del transport públic en mode ferroviari. La mapificació d’aquestes xarxes ferroviàries 
és, per si mateix, una oportunitat única per poder disposar d’una informació que fins al moment 
residia només en mans dels diferents operadors amb la complexitat que això comporta a l’hora 
de poder gestionar-ho de manera conjunta en tant que cada operador manté la seva 
infraestructura en un format, una escala i un nivell d’actualització generalment propi.  

La posada en comú de tota aquesta informació en un nou repositori d’accés comú representa 
un gran avenç en la homogeneïtzació de les dades -tant gràfiques com alfanumèriques, 
d’infraestructures ferroviàries molt més enllà de les que ofereix la cartografia topogràfica oficial 
i convencional.   

Per primera vegada es disposa d’una informació unificada, harmonitzada i el més completa 
possible de la xarxa ferroviària amb independència de l’operador. La informació disponible és 
una eina excel·lent per analitzar, planificar i gestionar la xarxa ferroviària existent i futura. Els 
usos que es poden donar a aquesta informació són múltiples i dependran en bona mesura de la 
demanda que en facin els tècnics especialistes de cada administració i, òbviament, els diferents 
operadors i el ciutadà en general. 

La tutela, el control i el seguiment del projecte ha recaigut a l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona que, conjuntament, van signar un 
conveni de col·laboració amb l’empresa Barcelona Regional – Agència de Desenvolupament 
Urbà pel desenvolupament de les tasques tècniques vinculades a la recopilació de tota la 
informació, i a l’homogeneïtzació de la mateixa.    

 

2. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

Es tracta del conjunt de bases cartogràfiques necessàries per poder representar digitalment les 
infraestructures ferroviàries de Catalunya en dues i tres dimensions. És important assenyalar 
que en aquesta primera fase, els productes lliurats responen als requeriments d’escala i, en 
funció de la mateixa, les dades lliurades son diferents. S’han definit un total de  tres escales de 
treball diferents i, en funció de les mateixes, la informació lliurada tindrà un nivell de precisió 
diferent tant a nivell gràfic com a nivell alfanumèric. Les escales de treball són les següents: 
1:50.000 per tot Catalunya, 1:5.000 per la Regió Metropolitana de Barcelona (Alt Penedès, Baix 
Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i 1:1.000 per la ciutat 
de Barcelona i el seu continu urbà (que gairebé coincideix amb els municipis inclosos en la 
corona 1 del Sistema Tarifari Integrat). 

Per l’execució del projecte s’ha procedit a recopilar tota la informació disponible de les xarxes 
ferroviàries que circulen per Catalunya i s’han homogeneïtzat amb una base de dades comuna i 
amb un nivell de precisió en funció de les diferents escales de treball. Així, a escala 1:50.000 el 
nivell de precisió del traçat estarà més simplificat i a mesura que s’augmenti l’escala, el nivell de 
detall s’anirà incrementant.  
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El producte lliurat, per les tres escales de treball, està format pel conjunt de fitxers necessaris 
per la seva visualització, edició i emmagatzematge en format CAD i en format SIG. En el cas del 
CAD, el lliurament està en format *.dgn de MicroStation de Betley© i en el cas del SIG, el 
lliurament està en format *.shp/*.shx/*.dbf d’ArcGIS d’ESRI©. 

El Sistema de Referència utilitzat originalment fou l’European Datum 1950 doncs el projecte es 
va gestar durant el període de transició entre l’European Datum 1950 i l’ETRS89. Amb l’avanç 
progressiu del projecte es va optar per traslladar totes les dades al sistema de referència actual, 
el Sistema de Referència Terrestre Europeu 19891 o ETRS89 (de l'anglès European Terrestrial 
Reference System 1989).  

Aquesta cartografia temàtica hauria de servir com a instrument d’anàlisi, planificació i gestió de 
la ciutat de Barcelona, la seva regió metropolitana i, per suposat, de tot el territori nacional. 

 

3. CONTINGUT 

Les xarxes ferroviàries contingudes en aquest projecte son les següents: 

• ADIF: Alta velocitat 
• ADIF: Xarxa convencional 
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
• Transports Metropolitans de Barcelona: xarxa de metro 
• TRAM: xarxa de tramvia 
• Altres xarxes ferroviàries 
• Xarxa de mercaderies 

    
                                                             
1 Aquest sistema geodèsic de referència cartesià és el datum oficial proposat a partir de la resolució de 1990 adoptada 
per la Subcomissió de l'Associació Internacional de Geodèsia en el Marc de Referència Europeu i traslladat a la 
Comissió Europea el 1999, data a partir de la qual ha anat sent adoptat per tots els països europeus. És un sistema de 
referència geodèsic associat a la part estable de la placa continental europea. Aquest datum geodèsic espacial és 
consistent amb tots els sistemes actuals de navegació per satèl·lit (GPS, GLONASS i GALILEO). Els paràmetres del 
sistema de coordenades són els següents: Datum: ETRS 1989. Esferoide: GRS 1980. Semieix major: 6378137. Semieix 
menor: 6356752,3141403561. Aplatament invers: 298,25722210100002. Unitats angulars: graus. Radians per unitat: 
graus. Radians per unitat: 0,017453292519943299. Meridià principal: Greenwich. Longitud: 0º0’0’’. Definit el sistema 
de referència, la projecció utilitzada en el repositori de dades hauria de ser una projecció cilíndrica conforme en la 
qual el factor d'escala en la direcció del paral·lel i en la direcció del meridià siguin iguals. La Projecció Transversa de 
Mercator (UTM) és una projecció cilíndrica conforme. Les línies loxodròmiques (línies que uneixen dos punts qualsevol 
de la superfície terrestre tallant a tots els meridians amb el mateix angle) es representen com línies rectes sobre el 
mapa. Els meridians es projecten sobre el pla amb una separació proporcional i equidistant mentre que els paral·lels 
es van separant a mesura que ens allunyem de l'equador. D'aquesta manera, en arribar als pols, les deformacions 
serien infinites. Les magnituds s'expressaran en metres al nivell del mar, que és la base de la projecció de l'el·lipsoide 
de referència. La projecció UTM representa únicament regions entre el paral·lel 84ºN i el paral·lel 80ºS i divideix la 
Terra en 60 fusos de 6º de longitud cadascun. Cada fus es numera amb un nombre entre l'1 i el 60, estant el primer 
fus situat entre les longituds 180ºE i 174ºE i centrat en el meridià 177ºE. Catalunya està situada al fus 31 banda T. 
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L’escala de treball, tal i com es pot apreciar en les següents imatges delimita l’àmbit de cada 
producte lliurat. A escala 1:50.000, la representació del conjunt de xarxes ferroviàries està 
format per un conjunt de línies (arcs)  i punts (nodes) que representen de manera simplificada 
el traçat de les vies i la situació de les estacions de les diferents xarxes ferroviàries. Les vies es 
representen mitjançant línies i les estacions mitjançant punts. A escala 1:5.000 s’hi ha 
representat les estacions i els corredors de totes les xarxes ferroviàries de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. A la xarxa ferroviària a escala 1:1.000 s’hi han representat les 
estacions i els corredors de totes les xarxes ferroviàries de Barcelona i el seu continu urbà. 

Escala 1:50.000 
Catalunya 

Escala 1:5.000 
Regió Metropolitana de 
Barcelona 

Escala 1:1.000 
Barcelona 

 

Amb tot,  es disposa d’un total de 2.706 km lineals d’infraestructura ferroviària cartografiada 
dels quals, 1.112 km en vies dobles, 819 km en vies úniques i 776 km en apartadors i platges de 
vies. El nombre total de kilòmetres de túnel és de 249 km, hi ha 65 km en viaductes o passos 
inferiors, 23 km en passos inferiors i un total de 676 estacions. 

 

3.1 Informació gràfica 
 

3.1.1 Escala 1:50.000 

A escala 1:50.000 les xarxes ferroviàries de Catalunya es contemplen en un conjunt de línies i 
punts. Les línies representen el traçat del corredor de la infraestructura com a cas genèric i les 
vies secundàries, vies d’apartat, vies de tallers o vies de connexió que donen servei a aquesta 
infraestructura. El corredor com a tal està simplificat en una sola línia i representa el conjunt de 
vies que configuren el traçat i per tant representa l’eix del traçat. Els punts representen les 
estacions de les diverses xarxes i s’ubiquen sobre les vies que  defineixen el corredor a l’alçada 
del punt mig de les andanes. Les imatges següents mostren en detall aquest tipus d’informació, 
a l’esquerra una visió general i a la dreta en detall: 
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3.1.2 Escala 1:5.000 

La xarxa ferroviària a escala 1:5.000 està configurada per les estacions i els corredors de totes 
les xarxes ferroviàries de la Regió Metropolitana de Barcelona i degut a la pròpia morfologia de 
la xarxa, per tal de no tallar-la físicament a una unitat administrativa, s’inclou la totalitat de la 
xarxa de Rodalies de Barcelona i les línies FGC que acaben els seus recorreguts a l’Anoia i al 
Bages. Tota la informació que fa referència a estacions, cotxeres i tallers s’ha generat a partir de 
l’extracció del límit funcional de l’envolvent tant en superfície com soterrat d’andanes, 
marquesines, escales, ascensors, edificis principals i secundaris, murs i tanques. Pel que fa als 
corredors s’hi representes vies, carrils, murs, pilars, viaductes, desmunts, terraplens, tanques i 
murs superficials. També s’inclouen els límits dels intercanviadors entesos com l’envolvent de 
totes les plantes de totes les línies que concorren en aquest punt. Les imatges següents mostren 
en detall aquest tipus d’informació, a l’esquerra una visió general i a la dreta en detall: 
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3.1.3 Escala 1:1.000 

La xarxa ferroviària a escala 1:1.000 s’hi representen les estacions i els corredors de totes les 
xarxes ferroviàries de Barcelona i el seu continu urbà. Les estacions, cotxeres i tallers es 
representen a partir de la seva estructura de murs i pilars, els seus elements de comunicació 
vertical (rampes, escales i ascensors), els envans, revestiments, tancaments, barreres tarifaries, 
màquines expenedores, reixes, passarel·les, encaminaments, centres de control, andanes i 
marquesines. Els corredors representen vies, carrils, murs, pilars, viaductes, desmunts, 
terraplens, tanques, murs superficials i altres elements complementaris. També s’inclouen 
edificis i altres elements de suport a la infraestructura i els límits de la infraestructura per nivells 
o plantes així com l’espai ocupat per intercanviadors i aparcaments en superfície. Les imatges 
següents mostren en detall aquest tipus d’informació, a l’esquerra una visió general i a la dreta 
en detall: 

 

 

3.2 Informació alfanumèrica 
 

3.2.1 Escala 1:50.000 

A escala 1:50.000, la informació gràfica del conjunt d’arcs i nodes s’ha dotat d’un conjunt 
d’atributs  que permeten definir de manera acurada tota la infraestructura ferroviària. S’han 
definit tres blocs d’informació relatius a la identificació de la pròpia infraestructura, la 
caracterització de la mateixa i la identificació dels elements i serveis que la configuren. 

Bloc 1. Identificació de la infraestructura ferroviària 

Cada element està definit per tres atributs: xarxa, línia i estat i cadascun d’aquests atributs 
disposa d’un codi identificador que li dona valor. Per ‘xarxa’ es distingeix fins a 6 casos diferents 
(Metro, Tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, xarxa d’ADIF, xarxa de mercaderies 
i altres xarxes ferroviàries).  

La taula següent mostra els atributs del camp ‘xarxa’. 
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Taula 1. Definició element xarxa 

MET  Metro 
TRM  Tramvia 
FGC  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
ADIF  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
ALT  Altres xarxes ferroviàries 
MER  Xarxa de mercaderies 
 

L’atribut de ‘línia’ defineix la línia a la qual pertany cada element dins de la seva xarxa 
independentment dels serveis que pugui prestar. La taula següent mostra el valor per tots els 
casos disponibles. 

Taula 2. Definició element línia 

L1  L1 de Metro 
L2  L2 de Metro 
L3  L3 de Metro 
L4  L4 de Metro 
L5  L5 de Metro 
L9  L9 de Metro 
L10  L10 de Metro 
L9L10  L9L10 de Metro 
L11  L11 de Metro 
TC  Connexions entre línies de Metro 
TS  Tram Besòs 
TX  Tram Baix 
UM  Tramvia UAB-Cerdanyola-Montcada 
VA  Línia FGC Barcelona-Vallès 
LO  Línia FGC Llobregat-Anoia 
LE  Línia FGC Lleida- La Pobla 
CV  Línies convencionals d’ADIF 
AV  Línia alta velocitat d’ADIF 
TB  Tramvia Blau d’altres xarxes ferroviàries 
FM  Funicular Montjuic d’altres xarxes ferroviàries    
FV Funicular Vallvidrera d’altres xarxes ferroviàries 
FJ  Funicular St. Joan d’altres xarxes ferroviàries 
FC  Funicular Sta. Cova d’altres xarxes ferroviàries 
FG  Funicular Gelida d’altres xarxes ferroviàries 
CN  Cremallera Núria d’altres xarxes ferroviàries 
CM  Cremallera Montserrat d’altres xarxes ferroviàries 
RC  F.t. Alt Llobregat-Tren del Ciment d’altres xarxes ferroviàries 
BC  Telecabina Coma del Clot d’altres xarxes ferroviàries 
AM  Aeri de Montserrat d’altres xarxes ferroviàries 
AO  Aeri Olesa-Esparraguera d’altres xarxes ferroviàries 
XX  Exclusiu mercaderies 

L’atribut ‘estat’ defineix l’estat en el qual es troba la infraestructura en l’actualitat (juny 2016), 
si existeix, si està en construcció, en projecte o en estudi. Els valors dels atributs es mostren a la 
taula següent. 
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Taula 3. Definició element estat 

A  Elements que existeixen en l’actualitat i que no es modificaran en cap dels estats futurs. 
AC  Elements que existeixen en l’estat actual però que es modificaran en l’estat constructiu. 
AP  Elements que existeixen en l’estat actual però que es modificaran en l’estat de projecte. 
AE  Elements que existeixen en l’estat actual però que es modificaran en l’estat d’estudi. 
C  Elements que estan en construcció. 
CC  Elements que estan en construcció però que no es consolidaran en els altres estats 

futurs. 
P  Elements que estan en projecte. 
E  Elements que estan en estudi. 

En tots els casos, la informació disponible està associada a qualsevol de les geometries de la 
base (arcs i nodes) 

Bloc 2. Caracterització de la infraestructura ferroviària  

Cada element pot arribar a estar definit per cinc atributs: tipus d’element, ample de via, nombre 
de vies, tipus d’estació i entorn ferroviari. Tractant-se d’aspectes físics de la infraestructura, 
aquests cinc atributs podran assignar-se a arcs (línies) o a nodes (estacions) en funció de les 
seves especificitats.  

L’atribut ‘tipus’ defineix tres tipologies d’elements: vies principals, vies secundàries i estacions. 
Per definició els dos primers casos fan referència a arcs i el tercer a nodes. La taula següent 
mostra els atributs del camps ‘tipus’. 

Taula 4. Definició element tipus 

C  Vies principals que configuren el corredor principal format per vies generals. 
S  Vies secundàries: vies d’apartat, connexions, vies exclusives de mercaderies, vies de 

tallers o cotxeres, etc. 
E  Estació 

L’atribut ‘ample’ defineix l’ample de via del corredor principal o en el cas de vies secundaries, 
l’ample d’aquestes vies. Només s’assigna als arcs.  La taula següent mostra els atributs del camps 
‘ample’. 

Taula 5. Definició element ample 

IBE   Ample Ibèric (1668 mm) 
MET   Ample Mètric (1000 mm) 
UIC   Ample Internacional (1435 mm) 
UIC+IBE  Mixt (2 carrils d’ample ibèric més 3r carril per configurar ample UIC) 
IBE+MET  Mixt (2 carrils d’ample ibèric més 3r carril per configurar ample MET) 
UIC+IBE+MET Mixt (2 carrils ample ibèric més 2 carrils més configurar l’ample UIC i MET) 
VAR   Diversos amples diferents dels anteriors 
AER   Aeris. No disposen de vies 

L’atribut ‘numero de vies’ especifica el nombre de vies del corredor principal. En el cas de vies 
secundaries, s’assigna el valor de vies no principals. Només s’assigna als arcs. La taula següent 
mostra els atributs del camps ‘num_vies’. 
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Taula 6. Definició element numero de vies 

2V  Corredor principal de via doble 
1V  Corredor principal de via única 
PV  Vies no principals (totes tenen una via) 
ND  No definit (és el cas dels aeris) 

L’atribut ‘tipus d’estació’ classifica les estacions en tres tipologies bàsiques. Només s’assigna als 
nodes. La taula següent mostra els atributs del camps ‘tp_estacio’. 

Taula 7. Definició element tipus d’estació 

UNI  Estació única (sense intercanvi subterrani amb altres línies) 
INT  Intercanviador (estació que té passadissos i altres elements subterranis que 

comuniquen les diferents xarxes ferroviàries o línies) 
VAR  Estació que passa de ser única a ser intercanviador en algun dels estats futurs 
 

L’atribut ‘entorn ferroviari’ defineix la relació  de la infraestructura ferroviària amb el seu entorn 
més immediat. Donada la dificultat d’obtenció d’aquesta informació, l’àmbit disponible només 
és la Regió Metropolitana de Barcelona. Només s’assigna als arcs. La taula següent mostra els 
atributs del camp ‘entorn_fer’. 

Taula 8. Definició element entorn ferroviari 

CG  Cas genèric en el qual la infraestructura ferroviària discorre a nivell o en desmunt i 
terraplè 

PS  La infraestructura ferroviària discorre per sobre el terreny o d’alguna altra 
infraestructura 

PI  La infraestructura ferroviària discorre per sota el terreny o d’alguna altra infraestructura 
TU  La infraestructura ferroviària discorre en túnel 

Bloc 3. Identificació dels elements i serveis  

Cada element conté informació sobre els diferents serveis ferroviaris que circulen pels seus arcs. 
A diferència dels blocs 1 i 2, en el bloc 3 l’atribut no està tancat i limitat a un valor fix. Cada 
element pot tenir un valor diferent o que es repeteixi poques vegades. Això fa que aquesta 
informació només estigui continguda en els fitxers amb format *.shp (SIG). En aquest bloc la 
informació facilitada permet definir cinc atributs: tram, nom d’estació, serveix, intercanvi i 
operador. 

L’atribut ‘tram’ especifica el nom del tram al qual pertany l’element. En el cas d’un tram de línia 
entre estacions, el valor es configura com “Estació origen”-”Estació final”. En el cas on hi hagi 
bifurcacions a l’origen o al final, el nom del tram es configura com “Bifurcació”-”Estació origen 
o final” o viceversa. En el cas de connexions on no es pot definir una estació origen o final 
l’atribut tram es deixa com a “Connexió”. En el cas de vies no generals el nom s’especifica com 
el de l’estació més propera si donen servei a una estació, o al nom del complex de mercaderies 
si es tracta de vies de mercaderies. 

L’atribut ‘nom estació’ identifica les estacions segons el  nom que li atorga cada operador a 
l’estació. 
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L’atribut ‘serveis’ només es defineix a les vies principals i explicita tots els serveis ferroviaris que 
circulen per cada tram (arcs) o que paren a cada estació (nodes). La data d’aquesta informació 
és a juny de 2014. 

L’atribut ‘intercanvi’ especifica les línies amb què fa intercanvi cada estació ja sigui a nivell 
superficial com a nivell subterrani en la situació actual de línies . 

L’atribut ‘operador’ especifica l’operador ferroviari de cada element en l’estat actual.    

 
3.2.2 Escala 1:5.000 i Escala 1:1.000 

A escala 1:5.000 i  a escala 1:1.000 l’estructura de la informació és sensiblement diferent que a 
escala 1:50.000. Per aquests dos casos, l’organització de les capes prové del CAD i s’ha mantingut 
en l’entorn de SIG. Per aquest motiu no existeix una base de dades amb una jerarquia similar al 
mode de treball a escala 1:50.000 i s’ha utilitzat el concepte de ‘layer’ o capa de dibuix per 
traslladar-ho a la base de dades SIG. És per això que l’estructura de capes segueix una 
terminologia diferent i basa en els següents conceptes: 

 
[ESCALA]_[GRUP]_[NOM ELEMENT]_[GEOMETRIA] 

 
Escala 

Aquest camp especifica si la informació és comuna a l’escala 1:1.000 i 1:5.000, si només apareix 
a l’escala 1:1.000 o només apareix a l’escala 1:5.000. La taula següent mostra els atributs del 
camps ‘escala’. 

Taula 9. Definició element escala 

15 Element gràfic cartografiat a escala 1:1.000 i a escala 1:5.000 
01  Element gràfic cartografiat a escala 1:1.000 
05 Element gràfic cartografiat a escala 1:5.000 
 
Grup 

Aquest camp especifica el grup temàtic al qual pertany l’element dibuixat. És el camp més 
important per tal de poder identificar a què correspon cadascun dels elements dibuixats a la 
base. S’han tingut en compte un total de 10 grups temàtics d’informació. La taula següent 
mostra els atributs del camps ‘grup’. 

Taula 10. Definició element grup 

V Vies i carrils 
C Corredor 
T Textos 
E Estructura 
A Accessos 
D Dibuix 
E Edificis 
S Serveis 
L Límits 
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Nom Element 

Aquest camp especifica els elements dibuixats a dins de cada grup. Per la pròpia singularitat dels 
diferents elements dibuixats, aquest es tractaran en l’apartat 4 d’aquest document. Certs 
elements poden contenir una informació addicional que fa referència a les fonts d’informació 
utilitzada. La taula següent mostra aquestes particularitats. 

Taula 11. Definició element nom 

D informació no disponible en la font original però que s’ha dibuixat de forma aproximada 
1m informació procedent de la cartografia 1.000   
5m informació procedent de la cartografia 5.000 
1m5m informació procedent de la cartografia 1.000 i 5.000 en funció de la disponibilitat 
Topo informació procedent de plànols topogràfics 

Geometria 

Aquest camp especifica si els elements dibuixats son línies, polígons o textos. En tant que una 
de les limitacions del format shapefile és no poder contenir geometries múltiples dins d’un 
mateix fitxer, la desinència ‘l’, ‘p’ o ‘t’ permet diferenciar si es tracta d’un fitxer de línies (arcs), 
recintes (polígons) o etiquetes (textos). La taula següent mostra els atributs del camps 
‘geometria’. 

Taula 12 Definició element geometria 

L Els elements gràfics del fitxer són línies  
P  Els elements gràfics del fitxer són polígons 
T  Els elements gràfics del fitxer són testos 
 

4. Nom Element (metadades a escala 1:1.000 i 1:5.000) 

Seguint l’estructura definida en l’apartat de grups i tenint en compte l’existència de fins a 9 grups 
que poden contenir informació gràfica, a continuació es detalla per cada grup els diferents 
elements que es poden trobar a escala 1:1.000 i 1:5.000 

Vies i carrils 
 
15_V_Carril_l  Cara interior dels dos carrils que constitueixen cada via 
15_V_Aeri_l Cables portants que descriuen el traçat de les infraestructures on el 

material mòbil no circula per carrils(telecabines i aeris) 
15_V_ViesGen_l  Vies generals de circulació destinades al pas de trens en servei (eix) 
15_V_ViesGenD_l  Vies generals de circulació destinades al pas de trens en servei. 

Dibuixades (eix) 
15_V_ViesEnllaç_l  Vies d’enllaç (canvis o vies més llargues de connexió entre vies 

generals) (eix) 
15_V_ViesEnllaçD_l  Vies d’enllaç (canvis o vies més llargues de connexió entre vies 

generals). Dibuixades (eix) 
15_V_ViesApartat_l  Vies d’apartat (vies secundàries en estacions, vies de tallers i cotxeres) 

(eix) 
15_V_ViesApartatD_l  Vies d’apartat (vies secundàries en estacions, vies de tallers i cotxeres). 

Dibuixades (eix) 
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Corredor  
 
S’inclou tota la informació disponible sobre l’estructura del corredor, des de la plataforma fins 
les estructures que la sustenten o delimiten (murs, tanques, desmunts i terraplens) i si el 
corredor circula en superfície, en túnel, en viaducte, en pas inferior o en pas superior. Les 
capes amb la desinència ‘_p’ defineixen l’àmbit paral·lel a les vies del tren a l’interior del qual 
no poden trobar-se obstacles que dificultin el pas dels trens. Les capes amb la desinència ‘_l’ 
contenen els elements auxiliars que defineixen els límits dels trams que circulen en superfície, 
en túnel, en viaducte, en pas inferior o en pas superior 
 
15_C_Superficie_p  Corredor en superfície 
15_C_Tunel_p   Corredor en túnel 
15_C_Tunel_l    Corredor en túnel 
15_C_PasInf_p    Corredor en pas inferior 
15_C_PasInf_l   Corredor en pas inferior 
15_C_PasSup_p   Corredor en pas superior 
15_C_PasSup_l   Corredor en pas superior 
15_C_Viaducte_p  Corredor en viaducte 
15_C_Viaducte_l   Corredor en viaducte 
15_C_Desmunt_p  Corredor en desmunt 
15_C_Terraple_p  Corredor en terraplè 
15_C_MurSup1m5m_l  Mur que sustenta el corredor 
15_C_TancaSup1m5m_l   Tanca que sustenta el corredor 
 
Textos 
 
01_T_Nom1m_t Nom de l’estació. Textos escalats per una bona visualització a 

l’escala 1.000 
15_T_Nom5m_t Nom de l’estació. Textos escalats per una bona visualització a 

l’escala 5.000 
01_T_NomSortida_t Nom de la sortida de l’estació. Textos escalats per una 

visualització a l’escala 1.000 
15_T_Cotes1m_t  Cotes del corredor extretes de la cartografia 1.000 
15_T_Cotes5m_t  Cotes del corredor extretes de la cartografia 5.000 
15_T_CotesTopo_t  Cotes de carril procedents de plànols topogràfics 
01_T_CotesPlanta_t  Cotes representatives de les plantes de les estacions 
01_T_Altres_t Tot tipus de textos identificatius d’elements, espais, plantes, 

elements verticals, etc. 
 
Estructura 
 
01_E_Mur_l   Murs estructurals de les estacions. Línies 
01_E_Mur_p   Murs estructurals de les estacions. Polígons 
01_E_MurTopo_l Murs estructurals de les estacions procedents de plànols 

topogràfics. Línies 
01_E_MurTopo_p Murs estructurals de les estacions procedents de plànols 

topogràfics. Polígons 
15_E_MurTunel_l Murs estructurals dels túnels. Línies 
15_E_MurTunel_p Murs estructurals dels túnels. Polígons 
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15_E_MurTunelTopo_l Murs estructurals dels túnels procedents de plànols 
topogràfics. Línies 

15_E_MurTunelTopo_p Murs estructurals dels túnels procedents de plànols 
topogràfics. Polígons 

01_E_Pilar_l   Pilars estructurals. Línies 
01_E_Pilar_p Pilars estructurals. Polígons 
 
Accessos 
 
01_A_Ascensor_l  Ascensors 
01_A_EscalesMec_l Escales mecàniques de comunicació vertical entre plantes en 

zones de pública concurrència 
01_A_EscalesObr_l  Escales fixes de comunicació vertical entre plantes en zones de  
    pública concurrència 
01_A_EscalesAux_l Escales fixes de comunicació vertical entre plantes en zones 

d’accés restringit o en vies d’emergència 
01_A_Rampa_l   Rampes per salvar desnivells interiors i exteriors 
01_A_Accessos_l Elements estructurals o no que defineixen els accessos de les 

estacions de la xarxa MET 
01_A_Ascensor1m_l  Ascensors procedents de la cartografia 1:1.000 
01_A_Escales1m_l  Escales procedents de la cartografia 1:1.000 
15_A_Ascensor1m5m_l Ascensors procedents de la cartografia 1:1.000 i 1:5.000 
15_A_Escales1m5m_l  Escales procedents de la cartografia 1:1.000 i 1:5.000 
 
Dibuix 
  
01_D_Carril_l  Carrils de la xarxa FGC a les estacions procedents de plànols de 

detall 
15_D_Andanes_p   Andanes de les estacions (taca) 
15_D_Andanes_l   Andanes de les estacions (línies) 
01_D_BarTarifaria_l   Barrera Tarifària on es validen els títols de transport 
01_D_Expenedores_l   Màquines expenedores de bitllets 
01_D_CentreControl_l   Centre de control de les estacions 
01_D_Envans_l   Envans delimitadors d’espais interiors 
01_D_Tancaments_l  Elements de tancament (tanques/murs/etc.) o de distribució 

de l'espai 
01_D_Revestiments_l   Revestiments i/o aplacats 
01_D_Passarela_p   Passarel·les 
01_D_Encaminaments_l  Paviments adaptats 
01_D_Reixes_l    Reixes (ventilació/recollida d'aigües/etc.) 
01_D_Projeccio_l   Elements situats per sota del plànol dibuixat 
01_D_Ocult_l    Elements situats per sobre del plànol dibuixat 
01_D_ElementsAux_l  Elements no classificats que completen la definició de les altres 

capes 
15_D_Marquesina_l Marquesines o estructures lleugeres exteriors de cobriment de 

les estacions. Línies 
15_D_Marquesina_p Marquesines o estructures lleugeres exteriors de cobriment de 

les estacions. Polígons 
01_D_AndanesTopo_l Andanes de les estacions. Línies 
01_D_AndanesTopo_p Andanes de les estacions. Taques 
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01_D_AltresTopo_l Tot tipus d’elements procedents de plànols topogràfics que no 
estan inclosos en altres capes. També inclou punts de cota i 
alguns textos. 

 
Edificis 
 
15_F_Estacio_l   Línies que defineixen l’edifici principal de l’estació en superfície 
15_F_Estacio_p Polígons que defineixen l’edifici principal de l’estació en 

superfície 
05_F_EstacioAltres_l Línies que defineixen altres edificis o elements secundaris dins 

el recinte de l’estació 
05_F_CotxeraAltres_l  Línies que defineixen edificis o elements diversos en l’àmbit de 

les cotxeres 
 
Serveis 
 
05_S_SubElectric_l  Estacions o subestacions elèctriques de la xarxa ADF_CV. Línies 
05_S_SubElectric_p  Estacions o subestacions elèctriques de la xarxa ADF_CV. Àrees 
05_S_Telecos_l Torres de telecomunicacions i altres elements de suport 

associats al corredor de la xarxa ADF_AV 
05_S_Torres_l   Torres de suport dels cables en les infraestructures aèries 
05_S_PuntBallisament_l Edifici associat a la xarxa ADF_AV 
15_S_Altres_l Altes elements presents en el corredor de les IF (passarel·les, 

passos superiors, torres de catenària, escales, etc.) 
 
Límits 
 
15_L_EstacioExt_p Límit de tot l’espai ocupat per l'estació a l'exterior 

(edificis/murs/tanques/andanes/etc.) 
15_L_EstacioSot_p Límit de l’espai ocupat per l'estació soterrada  
 (vestíbul/plantes/andanes/sortides/etc.) 
15_L_EstacioSotD_p Límit de l’espai ocupat per l'estació soterrada  
 (vestíbul/plantes/andanes/sortides/etc.) Dibuixat 
15_L_CotxeresTallersExt_p Espai ocupat per les cotxeres/tallers i altres dependències a 

l'exterior 
15_L_CotxeresTallersSot_p Espai ocupat per les cotxeres/tallers i altres dependències  
 soterrades 
15_L_CorredorSot_p  Espai ocupat per la IF soterrada al llarg del corredor en túnel 
15_L_Intercanviador_p Espai ocupat per les diverses plantes de l'intercanviador  
 (soterrades i en superfície) 
15_L_IntercanviadorD_p Espai ocupat per les diverses plantes de l'intercanviador  
 (soterrades i en superfície) Dibuixat 
15_L_Aparcament_p  Espai ocupat per l’aparcament en superfície 
01_L_Acces_p    Espai ocupat per les sortides a l'exterior 
01_L_AccesAndana_p   Espai ocupat per les sortides i l'andana de l'estació 
01_L_AccesVestibul_p   Espai ocupat per les sortides i el vestíbul de l'estació 
01_L_AccesVestibulAndana_p Espai ocupat per les sortides, el vestíbul i l'andana de l'estació 
01_L_Andana_p   Espai ocupat per la part soterrada de l'estació nivell andanes 
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01_L_AndanaV1_p  Espai ocupat per la part soterrada de l'estació nivell d'andana 
de la via 1 

01_L_AndanaV2_p  Espai ocupat per la part soterrada de l'estació nivell d'andana de 
la via 2 

01_L_Intermedi_p   Espai ocupat pels espais intermedis de l'estació 
01_L_PlantaEdifici_p   Espai ocupat per la planta d'edificis de l'estació 
01_L_PreAndana_p   Espai previ a l'andana 
01_L_SotaAndana_p   Altres espais sota l'andana 
01_L_SotsCentral_p   Espai ocupat per la sotscentral 
01_L_Vestibul_p    Espai ocupat pel vestíbul de l'estació 
01_L_VestibulAndana_p  Espai compartit pel vestíbul i l'andana de l'estació 
 
 


