
El mapa topogràfic
http://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCart

o/concepCarto_18.html



Mapa topogràfic IGN
El Mapa Topogràfic Nacional d’Espanya és 
un conjunt de publicacions cartogràfiques 
produïdes per l’Institut Geogràfic Nacional 
d’Espanya (IGN). 
Està compost per sis sèries de mapes 
topogràfics a diferents escales: 1:25.000, 
1:50.000, 1:200.000, 1:500.000, 
1:1.000.000 i 1:2.000.000, que abasten la 
totalitat del territori nacional. 
Aquesta cartografia topogràfica és la base 
per a la topografia temàtica produïda per 
l’IGN; i les sèries 1:25.000 i 1:50.000 
conformen la cartografia bàsica oficial de 
l’Estat.



Llegir els marges 

• Cantó superior esquerra: agència o autor que ha creat el mapa.  
Aquesta informació es pot trobar també al cantó inferior dreta, més 
menut.



Títol del mapa
• El nom de la localitat més gran de la zona dona nom al mapa i es troba centrat a la part superior.
• Al cantó superior dreta es dona la numeració del mapa dins de la sèrie corresponent (795). 

L’ordre és de W a E i de N a S.
• MTN50 indica l’escala (1:50 000).



• En cada full sol haver-hi un esquema 
que relaciona el full representat amb 
els que l’envolten.
• També, al costat de la numeració del 

full, a l’angle superior esquerre, sol 
figurar la divisió administrativa de la 
zona amb les diferents províncies que 
comprèn, si és el cas, i els diversos 
municipis que abasta aquest full.



L’escala
• S’expressa de forma numèrica i gràfica.

• Al centre inferior i davall de l’escala gràfica, trobem la informació 
sobre l’el·lipsoide de referència, el dàtum, a quin meridià estan 
referides les longituds, el nivell del mar de referència i 
l’equidistància de les corbes de nivell.

• Hi ha una indicació de com trobar les coordenades UTM.



Marges

Els noms de les localitats pròximes 
figuren als marges i cantons del 
mapa.



El nord, declinació i convergència de 
quadrícula
• Davall de l’escala es troba el gràfic i la informació dels nords i les 

seues diferències.
• També hi figura el factor d’escala (FE)
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https://thetrekkinglife.com/articulos/orientacion/111-los-tres-
tipos-de-norte-y-la-declinacion-magnetica



Latitud i longitud
• Les línies de latitud i longitud són indicades amb marques i línies negres al llarg de les vores del 

mapa. Els mapes topogràfics no mostren les línies de latitud/longitud, només les marques.

• Els números de les marques indiquen graus (°), minuts (’) i segons ("). Hi ha una marca cada minut 
(’) en el mapa 1: 50 000

• Les coordenades de referència de latitud i longitud (graus, 
minuts, i segons) es localitzen als quatre cantons del mapa.



Coordenades UTM

• Les coordenades UTM es troben als costats, 
en números blaus, i les línies que 
entrecreuen el mapa corresponen a la 
quadrícula UTM.

• Sabem que ens trobem en el fus 30 perquè 
l’hem llegit abans (informació sota l’escala 
gràfica).

• D’oest a est tenim la numeració 72* 
(easting) i de sud a nord  430* (northing). 

• Es marquen les línies cada 1000 m (2 cm a 
escala 1:50 000).



Llegenda 
• Llegenda sobre el signes convencionals per a identificar vies de 

comunicació, xarxes hidrogràfiques, vèrtex geodèsics i altres punts 
rellevants, usos del sòl, etc.



Llegenda: sobre toponímia i tipografia



Vèrtexs geodèsics
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Xarxa REGENTE (Red Geodésica Nacional por Técnicas 
Espaciales) i de la xarxa ROI (Red de Orden Inferior)



Informació addicional
Sèrie i any de presa de 
les dades

Traducció toponímia

Dades legals

Ciència ciutadana






