
 

 

Xarxa Topogràfica Municipal 

La Xarxa Topogràfica Municipal de la ciutat de Barcelona (d'ara endavant, XTM) és una xarxa 
topogràfica de punts de referència que abasta tot el territori del municipi de Barcelona, que 
es basa  sobre la Xarxa Utilitària proporcionada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 
que serveix com a base per als treballs topogràfics realitzats al municipi de Barcelona. 
Aquesta xarxa és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, que s'encarrega de materialitzar-
la, mesurar-la i mantenir-la per al seu servei i el dels ciutadans. 

Els punts estan materialitzats sobre la vorada de 
granit amb trepant i resina epoxi, per mitjà de claus 
tipus geopunt de 7,50 cm de longitud, com a mínim, 
amb la volandera pròpia de l’Ajuntament de 
Barcelona. Actualment està formada per uns nou-
cents cinquanta punts, distribuïts pel territori de la 
ciutat. 

Cada punt disposa de coordenades en projecció UTM 
sobre el sistema de referència ED50, i en l'àmbit de 
referència propi de l'Ajuntament de Barcelona, amb 
cota geomètrica referida al nivell mitjà del mar a 
Alacant. 

Les coordenades X, Y provenen d’observables GPS, i la tolerància per al posicionament en X, Y
no supera els 2 centímetres. La coordenada Z prové de l'anivellació geomètrica a partir de
claus d'anivellació de l'ICC, i la tolerància per al posicionament no supera els 8 mil·límetres.
En cas que no s’assoleixi la precisió planimètrica requerida amb GPS, es poden acceptar
poligonals de traçat lineal amb inici i final en bases que pertanyin a un grup de quatre bases
observades amb GPS i que es posicionin amb una precisió relativa de 2 centímetres. 

Cada vegada que es fa una densificació de la XTM, els punts afegits es compensen en xarxa 
per mínims quadrats conjuntament i integrats a la Xarxa Topogràfica Municipal existent. Els 
errors de posicionament calculats han de ser de menys de 2 centímetres. 



 

 

Descripció de la fitxa de vèrtex topogràfic 
La fitxa de vèrtex topogràfic descriu cada un dels punts que formen la XTM. Aquesta fitxa 
inclou les dades següents: 

- Nom del vèrtex. 
- Coordenades UTM sobre l’el·lipsoide de referència ED50, en l'àmbit de referència de 

l’Ajuntament de Barcelona i també en l'àmbit  de referència de l’ICC. La cota en tots 
dos casos és la cota geomètrica referida al nivell mitjà del mar a Alacant. 

- Emplaçament, s’indica l’adreça postal més propera al vèrtex i la descripció literal del 
posicionament del punt. També s'hi detalla el tipus de senyal emprat. 

- Coordenades geogràfiques, latitud, longitud i cota el·lipsoidal sobre l’el·lipsoide 
WGS84. 

- Errors de posicionament del punt en X, Y i Z, que indiquen el grau de bondat de les 
coordenades del punt dins de la totalitat de la xarxa. 

- Altres dades d’interès per als usuaris (anamorfosi lineal, convergència de meridians i 
dates de càlcul i revisió). 

- Informació gràfica, l'emplaçament del punt sobre la cartografia de la guia urbana, la 
fotografia del punt i el croquis per situar el punt (dibuix sense orientació geogràfica). 



 Aquest document, el genera i manté Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica (Ajuntament de Barcelona). 

 

 

 

 

 
 

Xarxa Topogràfica Municipal de Barcelona 
 

Nom del 
vèrtex: 105214 

 

ED50 El·lipsoide de referència: 

Fus: 31 

Ajuntament de Barcelona Àmbit de referència: 

X= 432853.415 m 
4584284.778 mY= 

H= 5.049 m 

Fus: 31 

432853.467 
4584284.98

5.049 

X= m 
m 
m H= 

Coordenades UTM 

Coordenades UTM 
El·lipsoide de referència: ED50 

Àmbit de referència: Institut Cartogràfic de Catalunya

Errors de posicionament 

Error X: 0,003 m 

Error Y: 0,001 m 

Error Z: 0,001 m 

Tipus de senyal: Clau geopunt amb volandera. 

41º  24’  19.66”Latitud=

Anamorfosi lineal: 
Convergència de meridians: 
Data de càlcul: 
Data de revisió:

0.99965548
-0.53133108 º
08/02/2005

Coordenades geogràfiques 
El·lipsoide de referència: WGS84 

Longitud= 2º  11”  43.93” 

H=

Est 
nord 

54.840    m

Altres

Emplaçament 
Davant de:
avinguda Diagonal núm. 0174

Descripció:
Avinguda Diagonal amb rambla de Poblenou.

Fotografia Croquis 

Emplaçament 

Barri: Poblenou
Districte: Sant Martí

106007

109314

105214 

109313

Y=

08/02/2005


